
             
..............Anna Nowak……………...                            Radlin, dn. ......YY.YY.2020…...   
                   (imię  nazwisko składającego deklarację)                                                                        (data)

.................ul. XYZ 123...........................................
                                  (dokładny adres)

.................44-310 Radlin....…...........................                           

...........................................................................…..............................
              (telefon)

Spółdzielnia Mieszkaniowa/ ZGK/ (wpisać zarządcę Państwa nieruchomości)

Deklaracja o wysokości dochodów

wniosek składany w kwietniu

za okres ..........................................I, II, III 2020..........................

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

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

1. Imię i nazwisko ..Anna Nowak………….... wnioskodawca

    data urodzenia   ....18.10.1983......................................................…………………………………….……….………………...

2. Imię i nazwisko ......Jan Nowak..............................…………………………………………………………….…

  stopień pokrewieństwa ........mąż...........……………..data urodzenia ..........31.07.1986..............……………………….

                                                                
3. Imię i nazwisko .....Emanuel Kowalski.........................................................…………………………………………………………….…

  stopień pokrewieństwa ..........syn..............……………..data urodzenia .......1.1.2001................……………………….
                                                                

4. Imię i nazwisko .......Felicja Wiśniewska.............................…………………………………………………………….…

  stopień pokrewieństwa .......córka..……………..data urodzenia .........31.12.2005....................……………………….

                                                                
5. Imię i nazwisko ............Xawery Nowak........................................…………………………………………………………….…

  stopień pokrewieństwa ....syn........……………..data urodzenia .........5.05.2014............................……………………….

                                                                
6. ..Maria Wiśniewska, matka, 19.06.1957 ..............................................................………………………………………………………......

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

7. .............................................................................................................................................................………………………………………………………......

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

8. .............................................................................................................................................................………………………………………………………......

    .....................................................................................................................................................................………………………………………………………
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Oświadczam, że w podanym wyżej okresie moje dochody i wymienionych wyżej kolejno członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły: UWAGA! Miesiące podane w przypadku składania wniosku w kwietniu

LP¹) Miejsce pracy - nauki Źródła dochodu ²) Wysokość dochodu
w złotych

1 2 3 4

1.

2. 

3

4.

5

6

brak

PGG S.A.

Zespół Szkół Technicznych w 
Wodzisławiu Śląskim 

SSP nr 2 w Radlinie

PP nr 1 w Radlinie

brak 

Składka zdrowotna z 
Powiatowego Urzędu Pracy

Umowa o pracę 

praktyki
Fundusz alimentacyjny
zasiłek rodzinny
dod. z tyt. dojazdu do szkoły

alimenty płacone przez ojca 
zgodnie z wyrokiem sądu
zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny
dod z tyt wielodzietności

emerytura z ZUS

1.2019 60,88 zł  /potwierdzone
II 2020 60,88 zł     / przez         
III 2020 60,88 zł    / PUP          

1.2019 2 zł
II 2020 2 zł
III 2020 2 zł

1.1.20-31.03.2020= 3 zł
1.1.20-31.03.2020 =3,1 zł
1.1.20-31.03.2020= 3,2 zł
1.1.20-31.03.2020= 3,3 zł

1.1.20-21.03.2020= 4 zł

1.1.20-21.03.2020= 4.1 zł

1.1.20-31.03.2020= 5 zł
1.1.20-31.03.2020= 5,1 zł

1.1.20-31.03.2020= 6 zł

Razem dochody
gospodarstwa domowego:

= (60,88*3)+ (2+2+2)+                 
(3+3,1+3,2+3,3)+ (4+4,1) +          
(5+5,1)+ 6= 225,44                       

   225,44: 6 osób
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi..225,44: 6 osób....zł to jest miesięcznie......3 miesiące..... zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację  oświadczam, że jest  mi wiadomo, że dokumenty,  na podstawie
których  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.

……………………………... ……………...Anna Nowak………

           (podpis przyjmującego)       (podpis składającego deklarację)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą (tzn. na 1 str. deklaracji),
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
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Definicja dochodu wynikająca z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dochodach mieszkaniowych
(Dz. U. z    2017r., poz. 180 z późn. zm).

 
Art.  3  ust.  3  „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 i 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, z późn. zm.),  dodatku wychowawczego, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r.
poz. lilii 924),  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). 

Art. 3 ust. 4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o  podatku  rolnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  617  i  1579).  POTRZEBNE  ZAŚWIADCZENIE
O HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH Z GMINY GDZIE JEST TA DZIAŁKA

 

OŚWIADCZENIE

(dodatek mieszkaniowy przelewany jest ZAWSZE na konto spółdzielni mieszkaniowej, ZGK, właściciela
nieruchomości jednorodzinnej /domu/! Jedynie decydują Państwo na kto ma otrzymywać ryczał za brak

ciepłej wody z sieci oraz tzn. ryczał na węgiel- o ile ogrzewanie nie jest dostarczane z sieci /z
elektrociepłowni)

Kwotę ryczałtu wynikającego z przyznanego mi dodatku mieszkaniowego:

– proszę przekazywać na konto zarządcy budynku * (spółdzielni mieszkaniowej, ZGK, właściciela domu)

– proszę przekazywać na moje konto nr *: …proszę wpisać nr konta jeśli wybierasz tę opcję………….

– będę odbierał(a) miesięcznie w kasie Urzędu Miasta,*

                             

* - niepotrzebne skreślić
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..................................................
            pieczęć firmowa

Zaświadczenie nr 1 o dochodach pracownika
wypełnia pracodawca

Zaświadcza się, że Pan(i) ..........Jan Nowak.....……………………..…………………………..zamieszkały(a) w Radlinie przy 

ul. ....XYZ 1234……………………………. jest zatrudniony(a) w tutejszym zakładzie od ..........….….........do .............…......... na 

podstawie .........umowy o pracę..........…………………..... ………...

Wynagrodzenie za okres trzech ostatnich miesięcy wynosi:

Wypłacone
w miesiącu

Rok Przychód Koszty uzyskania 
przychodu

Składki ZUS - emerytalna,
rentowa, chorobowa

Zasiłek
rodzinny

Dochód
(3-4-5+6)

1 2 3 4 5 6 7

Styczeń
 

2020 2

Luty 2020 2

Marzec 2020 2

Razem 6

Niniejsze zaświadczenie wydaje się do przedłożenia w Urzędzie  Miasta Radlin celem ubiegania się o przyznanie
dodatku mieszkaniowego.

Do dochodu wlicza się także nagrody, diety, ekwiwalenty itp.
                                                                                                           ………………...............................................................
                                                                                                                                              (podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                                                                                                                       do wystawiania zaświadczeń o wynagrodzeniu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

..................................................
            pieczęć firmowa

Zaświadczenie nr 2 o dochodach pracownika
wypełnia praktykodawca

Zaświadcza się, że Pan(i) .....…..Emanuel Kowalski.………………..…………………………..zamieszkały(a) w Radlinie przy 

ul. ........XYZ 1234 ……………………………. jest zatrudniony(a) w tutejszym zakładzie od ..........….….........do ......…....….… 

na podstawie .............porozumienia o praktykach/ umowy odbyciu praktyki.............................…………………..... ………...

Wynagrodzenie za okres trzech ostatnich miesięcy wynosi:

Wypłacone
w miesiącu

Rok Przychód Koszty uzyskania 
przychodu

Składki ZUS - emerytalna,
rentowa, chorobowa

Zasiłek
rodzinny

Dochód
(3-4-5+6)

1 2 3 4 5 6 7

Styczeń
 

2020 3

Luty 2020 3

Marzec 2020 3

Razem 9

Niniejsze zaświadczenie wydaje się do przedłożenia w Urzędzie  Miasta Radlin celem ubiegania się o przyznanie
dodatku mieszkaniowego.

Do dochodu wlicza się także nagrody, diety, ekwiwalenty itp.
                                                                                                           ………………...............................................................
                                                                                                                                              podpis i pieczątka osoby upoważnionej 
                                                                                                                                       do wystawiania zaświadczeń o wynagrodzeniu
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