
Załącznik  nr 2  
do Uchwały Rady Miasta Ciechanów  

Nr 369/XXXIX/2021 z dnia 27 maja 2021 r. 
 

M.K1-F1                                                                                              Ciechanów, dnia .. ………………………. roku 
………………………………………..……….……    
                      (Imię i nazwisko osoby składającej deklarację) 

...........................................................................                                       
                                (dokładny adres zamieszkania)                                                                                           

………………………………………………………………. 
Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego 

 

Za okres .................................................................................................................................................................................... 
(pełnych trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku) 

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

1. Imię i nazwisko ............................................................................................................................................. wnioskodawca, 
                                                                                                  

    data urodzenia ....................................................................................................................................................................... 
 

2. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................... 
 

   Stopień pokrewieństwa ............................................................................. Data urodzenia .................................................... 
 

3. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................... 
 

   Stopień pokrewieństwa ............................................................................. Data urodzenia .................................................... 
… 

4. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................... 
 

   Stopień pokrewieństwa ............................................................................. Data urodzenia .................................................... 
 

5. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................... 
 

   Stopień pokrewieństwa ............................................................................. Data urodzenia .................................................... 
  
6. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................... 
 

   Stopień pokrewieństwa ............................................................................  Data urodzenia .................................................... 
 

7. Imię i nazwisko ....................................................................................................................................................................... 
 

   Stopień pokrewieństwa ............................................................................  Data urodzenia .................................................... 
 

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

Lp1) Miejsce pracy lub nauki 2) Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Razem dochody gospodarstwa domowego (z trzech miesięcy):  



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

.....................................zł. 

Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca z 
dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13 (tj. dokumenty 
na których podstawie zadeklarowała dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego 
dodatku. 
 

 

............................................................                                                  ..................................................... 
           (data i podpis przyjmującego)                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

 
 

___________________________________ 
1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

 

POUCZENIE 
Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego:  
1. Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia 
wniosku wyniosła ……………………………………………………………..………………………..…………………………………..  
2. W okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, ja lub członkowie gospodarstwa domowego: 
TAK□ NIE□ osiągnęli dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności 
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2020r. poz.1426, z późn. zm.),(w przypadku zaznaczenia „TAK” dołączyć oświadczenie wnioskodawcy 
lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego);  
TAK□ NIE□ osiągnęli dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta 
podatkowa, (w przypadku zaznaczenia „TAK” dołączyć do wniosku oświadczenie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego 
zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności Twojej lub członka/członków Twojego gospodarstwa domowego, 
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne -ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa);  
TAK□ NIE□ osiągnęli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego (w przypadku zaznaczenia „TAK” wypełnić dodatkowo 
oświadczenie o wielkości Twojego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa członka/członków Twojego gospodarstwa 
domowego);  
TAK□ NIE□ osiągnęli dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).  
3. TAK□ NIE□ Wyrażam zgodę na przekazywanie ryczałtu w ramach otrzymywanego dodatku mieszkaniowego na konto 
Zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, tj.: ...................................................... 
…………………………………………………………………….. wraz z kwotą dodatku przez cały okres obowiązywania decyzji. 
4. Proszę o wypłatę dodatku mieszkaniowego na nr rachunku bankowego: ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
...................................................                                                                     ………….........................................  

      (podpis przyjmującego)                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 
 


