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         (miejscowość, data)
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Deklaracja o wysokości dochodu
za okres...................................................................................................................
       (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa
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3.

4.

5.
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9.

10.

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków 
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

Lp. Miejsce pracy, nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu
brutto w zł. na 3 m-ce

Razem dochody gospodarstwa domowego:............................................................................

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

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

..................................... ..................................................
(Podpis przyjmującego) (Podpis składającego deklarację)



POUCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2013 poz. 966 ze zm.)

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 2016r.
o  pomocy  państwa  w wychowywaniu  dzieci  (Dz. U. poz.  195),  oraz  dodatku  wychowawczego,  o którym  mowa
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332, z późn.
zm.) 

Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:
a) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,
b) dodatków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych,
c) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej
lub zastępczej,
d) środków na rozłąkę,
e) świadczeń wypłacanych załogom pływającym,
f) świadczeń z pomocy społecznej,
g) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane na podstawie powierzchni gruntów w hektarach  przeliczeniowych
i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dz. U. „ Monitor Polski”
na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U. Nr 94 z 1993 r. ze zm.),
h) alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych,
i) dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich
lub wykonywania wolnych zawodów, 
j) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

W razie stwierdzenia, ze Pan/i nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego
wstrzymuje się, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania
decyzji  o  wstrzymaniu  wypłacania  dodatku,  decyzja  o  przyznaniu  dodatku  mieszkaniowego  wygasa.  W  wypadku
uregulowania  należności  w  terminie  3  m-cy  wypłaca  się  dodatek  mieszkaniowy  za  okres,  w  którym  wypłata
była wstrzymana.

Pobierający należności  za  lokale  ma obowiązek niezwłocznie  zawiadomić organ przyznający dodatek mieszkaniowy
o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca
organowi  przyznającemu  dodatek  kwoty  dodatków  wypłacane  za  miesiące,  w  których  nastąpiły  zaległości  w tych
opłatach. 

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek przyznano na podstawie nieprawdziwych danych
zawartych  w  deklaracji  lub  wniosku  albo  że  przyznano  go  w  nadmiernej  wysokości,  osoba  otrzymująca  dodatek
mieszkaniowy  jest  zobowiązana  do  zwrotu  należnie  pobranych  kwot  w  podwójnej  wysokości.  Należności  te,
wraz z odsetkami  i  kosztami  egzekucyjnymi,  podlegają  przymusowemu  ściągnięciu  w  trybie  postępowania
egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku w skorygowanej wysokości wstrzymuję się do czasu wyegzekwowania
należności.   

Oświadczenie
Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  przeze  mnie  moich  danych  osobowych,  na  zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182 ze zm.)
w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach.
Jednocześnie przyjmuję, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania t.j.
uprawnienia wynikające z art. 24 ust. 1 oraz art.32 ustawy o ochronie danych osobowych. 

 .............................................
     podpis
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