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............................................................................                          Józefów -    ........................................... 
                       (imię i nazwisko)                                                                                                                  (data) 

 
............................................................................                                                                
                              (adres)  

        

DEKLARACJA  O  DOCHODACH 
                                                   

za  rok  201…. 1  
                                             

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................... -  najemca 

    PESEL ................................................................................................................................................ 

2. Imię i nazwisko ................................................................. stopień  pokrewieństwa ........................... 

    PESEL ............................................................................................................................................... 

3. Imię i nazwisko  ............................................................... stopień pokrewieństwa ............................ 

    PESEL .............................................................................................................................................. 

4. Imię i nazwisko  ................................................................ stopień pokrewieństwa ........................... 

    PESEL ................................................................................................................................................ 

5. Imię i nazwisko .................................................................. stopień pokrewieństwa ........................... 

    PESEL  .............................................................................................................................................. 

Oświadczam, że w podanym wyżej roku dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły: 
 

L.p.1) Miejsce  pracy – nauki2) Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł 
(za cały rok) 

1    

2    

3    

4    

5    

                                                                     Razem dochody3)                                      

                                                                        gospodarstwa domowego  
                                                                      łącznie (za 12 miesięcy)  

 

   
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym w 201... r.   
wyniósł (wyniki z ramki proszę podzielić przez liczbę osób a następnie przez 12):  

 

…............................. zł (słownie:…….……………………………………………………) złotych. 

 
 

                                                 
1
 Dot. średniomiesięcznego dochodu w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o najem. 
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Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na podstawie  
których zadeklarowałam/em dochody, jestem zobowiązana/y przechowywać przez okres trzech lat, a 
uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

Do niniejszej Deklaracji załączam zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości 

dochodów uzyskanych przeze mnie oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania (podstawa 
prawna: art. 30 ust. 3 ustawy z dnia o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – tekst jedn. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2529 z późn. zm.).  

 

                                                                                                           
Rozliczam się w urzędzie skarbowym: ........................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                               
 
 

                                                              ............................................................................. 
                                                                                                                    (podpis) 

Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową wg wykazu osób zamieszczanego przed tabelą 
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu 
 
Definicję dochodu zawiera przepis art. 3 ust. 31) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 180) w brzmieniu następującym: 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  
 
Do dochodu nie wlicza się:  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, 
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i 
osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia 
pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).2) 

 
Dodatkowo art. 30 ust. 4a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stanowi, że: 
Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego,  
o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2134, z późn. zm.3)),dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 i 924), świadczenia dobry start,  
o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ani świadczenia pieniężnego przyznanego na podsta-
wie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. 
poz. 2529). 
 
Deklaracja niniejsza jest zgodna ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 156, poz. 
1817).  


