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……………………………………….…………………..
Adres
Na podstawie art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego uprzejmie proszę o obowiązkowe złożenie w terminie do 31 maja 2019r. deklaracji o średnim miesięcznym
dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku 2018 oraz o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.
W tym celu prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW za rok

2018

1.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z ……….. osób.

2.

Oświadczam, że w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dochody* moje oraz członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły:

3.

……………………………………………… zł.

Średni miesięczny dochód przypadający na moje gospodarstwo domowe (dochód roczny/12m-cy) wyniósł:
……………………………………………… zł.

4.

Oświadczam, że ani ja, ani żaden z członków mojego gospodarstwa domowego nie posiada/ posiada* tytułu/
tytuł* prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.
•

Niepotrzebne skreślić

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na których podstawie
zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych w deklaracji.

............................................................................................
Podpis Wnioskodawcy

myśl ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 180) – 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.
*) W

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z
tytułu urodzenia 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, zapomogi pieniężnej, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 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 2017 r. poz. 697 ze zm.).
Przez gospodarstwo domowe – rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy,
samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nim
zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

