
Pleszew, dnia …....................................

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

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

L.p. Imię i Nazwisko 
wszystkich osób 

przewidzianych do 
zamieszkania

Miejsce pracy
(podstawowe)

Uzyskane dochody* z 
podstawowego miejsca 

pracy w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę 

złożenia wniosku

Dodatkowe 
dochody*w okresie 3 

miesięcy 
poprzedzających 

datę złożenia 
wniosku

Łącznie dochody* 
uzyskane w okresie 3 

miesięcy 
poprzedzających datę 

złożenia wniosku

ŁACZNIE DOCHODY

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

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na których podstawie zdeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) 
przechować 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 wnioskodawcy)

Uwagi:
1. Dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie może przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie 

więcej niż o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym, o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w 
gospodarstwie domowym o większej  liczbie  osób. Wysokość przeciętnych wynagrodzeń w województwach ogłasza w Monitorze Polskim Prezes Głównego 
Urzędu Statycznego.

2. Wniosek należy składać w sekretariacie Spółki.
3. Dochody potwierdza pracodawca na drukach załączonych do niniejszego wniosku. Emeryt/rencista załącza zaświadczenie z ZUS.

* Zgodnie z Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U Nr 71, poz. 734) 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 do 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 oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007r.


