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                                                Konin, dnia….................................. 

 

..................................................................................... 
            (imię i nazwisko składającego deklarację) 
 

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

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

 

DEKLARACJA O DOCHODACH 

za okres ................................………………………....................................…………………….................................... 
            ( rok poprzedzający rok złożenia wniosku o najem ) 

 

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

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................... wnioskodawca 

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

7. Imię i nazwisko .............................................................................................................................................. 

stopień pokrewieństwa ....................................................... data urodzenia ........................................... 

8. Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. 

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

9. Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. 

stopień pokrewieństwa ...................................................... data urodzenia ..................................…..… 
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10. Imię i nazwisko ............................................................................................................................. ................ 

stopień pokrewieństwa ..................................................... data urodzenia ............................................. 

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

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

Lp1) Miejsce pracy – nauki 2) Źródło dochodu 
Wartość dochodu 

(w zł) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Razem dochody gospodarstwa domowego:  

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi..................……….......................zł,  

 

to jest miesięcznie ..............................…….............. zł 
 

Zostałem/łam uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.  

 
 
 
......................................................................    ................................................................. 
             (podpis przyjmującego )                                    (podpis składającego deklarację) 

 

  



3 

 

 Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

3) Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy dochód gospodarstwa domowego najemcy to suma dochodów osób wchodzących 

w skład gospodarstwa domowego.  Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów 

świadczonych na rzecz innych osób przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze zm.), 

pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 

 

INFORMACJA 

Dochód należy udokumentować przedkładając roczne rozliczenie PIT za rok poprzedzający rok złożenia 

wniosku o najem lokalu z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym lub zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o wysokości uzyskanych przychodów i należnym podatku. 
 

 

 

 


