
Skwierzyna, dnia ……………………………. 
…………………………………………………………… data  

imię i nazwisko składającego deklarację 
 
 

…………………………………………………………… 
dokładny adres 

 

Deklaracja o wysokości dochodów 

 

za okres ……………………………………………………. 
 (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

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

 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………… wnioskodawcy 

data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….......... 
 

stopień pokrewieństwa …………………………………………………., data urodzenia ………………………... 
 

3. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….......... 
 

stopień pokrewieństwa …………………………………………………., data urodzenia ………………………... 
 

4. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….......... 
 

stopień pokrewieństwa …………………………………………………., data urodzenia ………………………... 
 

5. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….......... 
 

stopień pokrewieństwa …………………………………………………., data urodzenia ………………………... 
 

6. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………….......... 
 

stopień pokrewieństwa …………………………………………………., data urodzenia ………………………... 
 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków 

mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

L.p.
1) 

Miejsce pracy – nauki 
2) 

Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 
    

1 2 3 4 
    

    
  Razem dochody gosp. dom.:  
    

 

Średni dochód ma 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………….. zł, to jest miesięcznie …………… zł 

 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) 

dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 
 

podpis przyjmującego podpis składającego deklarację 
 

Objaśnienia: 
 

1) podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
 

2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu 
 

* wymienić osoby faktycznie zamieszkujące w lokalu i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe 



NA WSZELKICH ZAŚWIADCZENIACH WNIOSKODAWCA ZAWSZE PRZEDSTAWIA DOCHODY ZA OKRES 

PEŁNYCH TRZECH MIESIĘCY KALENDARZOWYCH POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU 

O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 

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. z 2018 r., poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752, 992), 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 ze zm.), oraz 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, 924, 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków 
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na 
podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz 
świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622). 

 

W ZALEŻNOŚCI OD FORMY FAKTYCZNIE UZYSKANEGO DOCHODU NALEŻY PRZEDSTAWIĆ :  
- zaświadczenie o dochodach wystawione przez zakład pracy  - według wzoru dostępnego w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  
- osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, przedkładają 

zaświadczenie z biura rachunkowego oraz rozliczony formularz PIT za rok poprzedni - emeryci i renciści przedkładają dowody wypłat 

świadczenia (odcinki) lub aktualne decyzje.  
- osoby pobierające świadczenia z OPS składają zaświadczenia.  
- osoby otrzymujące alimenty przedkładają dowody wypłat lub wyroki sądowe. Jeśli alimenty są wypłacane na zasadzie polubownego ustalania 

należy złożyć stosowne oświadczenie u pracownika.  
- bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy przedstawiają zaświadczenie z urzędu, wystawione w miesiącu, w którym składany 
jest wniosek  
- uczniowie otrzymujący wynagrodzenie z tytułu wykonywanych praktyk przedstawiają stosowne zaświadczenia z zakładu pracy. 

- studenci przedstawiają zaświadczenia o wysokości ewentualnego stypendium wystawione przez dziekanat uczelni.  
- wszystkie osoby pełnoletnie niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy składają stosowne oświadczenia w 
tej sprawie. 

 

 

SPOSÓB WYPEŁNIENIA TABELI POWYŻSZEJ DEKLARACJI :  
1. W deklaracji należy wpisać wszystkie osoby zamieszkujące i wspólnie gospodarujące w lokalu.  
2. Należy dodać wszystkie dochody (w tym wszystkie zasiłki) jakie dana osoba uzyskała odejmując od nich koszty uzyskania przychodu. Otrzymaną 
kwotę wpisać w rubryce „Wysokość dochodu w zł”.  
3. Dodać wszystkie dochody, wszystkich członków gospodarstwa domowego z kolumny „Wysokość dochodu w zł” deklaracji i otrzymaną kwotę wpisać 
w pozycji „Razem dochody gospodarstwa domowego…” we wniosku.  
4. Kwotę z pozycji „Razem dochody gospodarstwa domowego…” podzielić przez liczbę członków gospodarstwa domowego a wynik wpisać w pozycji 
„Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego… „.  
5. Kwotę z pozycji „Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego…” podzielić przez trzy a wynik wpisać w pozycji „to jest 
miesięcznie…”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Osoby zatrudnione w zakładach pracy wypełniają zaświadczenie o dochodach wg. 
Poniższego wzoru 
 
 
 
 
 
 
 
pieczątka zakładu pracy        miejscowość, data 
 
 

ZAŚWIADCZENIE 
 
 

Zaświadcz się, że Pan(i)………………………………………………………………………………………………………………………. 

zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

otrzymała za okres od………………………………………………………do…………………………………………………………...... 

(za ostatnie 3 miesiące) 

 

 

Miesiąc/Rok 
Wynagrodzenie 

brutto 

Składka na 
ubezpieczenie 

społeczne 

Koszty uzyskania 
przychodu 

Dochód (kolumna 2-
3-4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

RAZEM     

(art. 3 ust. 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  
Dz. U. z 2019 r., poz. 2133) 
Zaświadczenie wydaje się w celu złożenia wniosku o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy 
Skwierzyna. 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej 


