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.........................................................................................                                                 Gdańsk, dnia …... …..2018 r.                    
imię i nazwisko  składającego deklarację                                                                                                                  miejscowość, data 

 

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

adres 

 

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

telefon  

 

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

e-mail 

 

Deklaracja o dochodach  

Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

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

1) Imię i nazwisko ……………………………………………...…………………….…… Wnioskodawca,   

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

2) Imię i nazwisko ………………………………..……… Stopień pokrew. …………….........….….…… 

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

3) Imię i nazwisko ………………………………..……… Stopień pokrew. …………….........….….…… 

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

4) Imię i nazwisko ………………………………..……… Stopień pokrew. …………….........….….…… 

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

5) Imię i nazwisko ………………………………..……… Stopień pokrew. …………….........….….…… 

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

6) …………………………………………………………………………………………...……………… 

7) ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Oświadczam, że w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dochody moje i wymienionych kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

Lp. 

(1) 

Miejsce pracy, nauki 

(2) 

Źródła dochodu 

(3) 

Wysokość rocznego 

dochodu w zł 

zgodnie z definicją 
ze str. 2 

(za cały 2017 r.) 
(4) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7    

 Razem dochody gospodarstwa domowego  za 2017 rok.   

Objaśnienia: 

1) podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonego przed tabelą 
2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu, np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, działalność gospodarcza, itp. 

3) podać wysokość dochodu zgodnie z definicją podaną na str.2 
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Średni miesięczny dochód wynosi ……………………… zł (tj. łączny dochód gospodarstwa 

domowego podzielony przez 12). 

 

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. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 

2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), 

oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60) -  

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, tekst jedn. Dz. U. z 

2017r. poz. 180. 

 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na 

podstawie których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 

3 lat. 

 

W roku 2016 lub 2017 nabyłem(am) prawo */ nie nabyłem(am) prawa do innego lokalu 

mieszkalnego  w …………………………………… . 

* niepotrzebne skreślić, dotyczy innych mieszkań lub domów mieszkalnych, do których wnioskodawca lub inny członek    

   gospodarstwa domowego nabył tytuł prawny własnościowy lub lokatorski. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

…………………………………... 

   Gdańsk, dnia …...........2018 r.                                                                                                                             

   data i czytelny podpis składającego deklarację 


