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                                                                                                                                Bydgoszcz, dnia ……………..…... 

 

……………………………………………….. 
/Imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia / 

……………………………………………….. 
/Adres zamieszkania/ 

……………………………………………….. 
/Seria i numer dokumentu tożsamości/ 

 

Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej 
przez współmałżonka 

dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych,  
a w przypadku spółek komandytowych – wspólników - komplementariuszy 

 
 
1. Oświadczam, iż 

□ nie pozostaję w związku małżeńskim, 

□ pozostaję w związku małżeńskim, w którym co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres 

przedsięwzięcia: 

□ istnieje wspólność majątkowa, 
□ ustanowiono rozdzielność majątkową między mną tj. w/w podmiotem ubiegającym się o 

udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Budowa Przewagi Konkurencyjnej Kujawsko-

Pomorskich Mikro i Małych Przedsiębiorstw poprzez Współpracę Z Partnerami 

Społecznymi” w ramach Działanie 2.2. Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego 

przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, a moim 

współmałżonkiem /Imię i nazwisko/. …...…………………………………………….…, zamieszkałym/ą /Adres 

zamieszkania/………….…………………………………………..………, legitymującym/ą się dokumentem 

tożsamości /Seria i numer dowodu tożsamości/ ………………...............…., a rozdzielność majątkową 

ustanowiono na podstawie: 

- umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dnia ………………………………….. Nr 

Repertorium …………………………………………..  

- wyrok sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia 

…………………………………….. sygn. akt ………………………….…………………… 

- z mocy prawa, w związku z orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu małżonka z dnia 

…………………… sygn. akt .……….…………………… 

- inne: …………………………………………………………………………………………… 

 
2. Oświadczam, że mój współmałżonek /Imię i nazwisko/ ……………………...……………………  
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Zamieszkały/a Adres zamieszkania/…………………………………………………………..……………., 

□ nie prowadzi działalności gospodarczej, 

□ prowadzi działalność gospodarczą /nazwa, adres, data rozpoczęcia działalności, w załączeniu potwierdzona za zgodność 

kserokopia wypisu z ewidencji / 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

..................................................................... ........................................................................................... 

□ nie dotyczy. 
 

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych 

oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy. 

 

……………………………………                                                                                         …. …………………………… 

(Miejscowość i data złożenia oświadczenia)  (Podpis Podmiotu ubiegającego się o udzielenie wsparcia) 

 

 


