
 
    gruntów w hektarach przeliczeniowych. 
...............................................................                                  ............................................... 
(imię i nazwisko składającego deklarację)                                      (miejscowość, data) 
............................................................... 
               (dokładny adres) 

Deklaracja o dochodach 
za okres ........................................ 

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złoŜenia wniosku) 
 Oświadczam, Ŝe 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  ..................................................................... 
8. Imię i nazwisko ..................................................................... stopień pokrewieństwa 

data urodzenia  ..................................................................... 
9. Imię i nazwisko ..................................................................... stopień pokrewieństwa 

data urodzenia ...................................................................... 
10. Imię i nazwisko ....................................................................  stopień pokrewieństwa 

data urodzenia ......................................................................         
 Oświadczam, Ŝe w podanym wyŜej okresie dochody moje i wymienionych wyŜej kolejno 
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

 
l.p Miejsce pracy-nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Łączny kwartalny dochód całego gospodarstwa domowego  



 
Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ............. 
zł. 
to jest miesięcznie ........................................................................................... zł. 
1.Za dochód uwaŜa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich  
   uzyskania ( dochód brutto ) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
   emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba Ŝe zostały 
   juŜ    zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 
 
2. 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 doŜywiania, 
zasiłków okresowych z pomocy społecznej,  jednorazowych świadczeń 
pienięŜnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, zasiłków 
pielęgnacyjnych oraz      dodatku mieszkaniowego. 
 
 Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadomo, Ŝe 
dokumenty, na których podstawie  zadeklarowałem(łam) dochody, jestem zobowiązany(a) 
przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 
kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych 
zamieszczonych w deklaracji. 
                                                                         
................................................                           ............................................... 
(podpis przyjmującego)                                                    (podpis)                                                            
 
__________________ 
 
Objaśnienia: 
1) podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonych przed tabelą, 
2) wymienić oddzielnie kaŜde źródło dochodu             
 
Dokumenty  stanowiące potwierdzenie wysokości uzyskanych dochodów, które naleŜy 
przedstawić do wglądu przy składaniu    deklaracji o dochodach: 
- wypełniony przez zakład pracy druk zaświadczenia o dochodach , 
- emerytura lub renta: decyzja ZUS lub odcinki dot. okresu wg deklaracji, 
- alimenty: wyrok sądu lub decyzja Funduszu Alimentacyjnego, odcinki potwierdzające 

wysokość otrzymanych świadczeń w okresie objętym deklaracją o dochodach lub 
oświadczenie o wysokości świadczenia uzyskiwanego dobrowolnie, 

- uczniowie szkół średnich i wyŜszych: zaświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, 
świadczeń z tytułu praktyki zawodowej lub ich braku, 

- zasiłki rodzinne i dodatki pielęgnacyjne: decyzje ZUS, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, zaświadczenie z zakładu pracy, 

- dochód z pracy dorywczej: oświadczenie o wysokości dochodów składana w obecności 
urzędnika przyjmującego wniosek, 

- w przypadku braku zatrudnienia: zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o 
wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku, 

- w przypadku korzystania z pomocy MOPS lub PCPR: dokument określający rodzaj i 
wysokość uzyskanych świadczeń, 

- w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej: zaświadczenie z odpowiedniego 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach i formie opodatkowania, np.: karta 
podatkowa, księga przychodów i rozchodów, zryczałtowany podatek dochodowy, 

- umowy-zlecenia lub inne – zaświadczenie od zleceniodawcy. 
-    zaświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego ustalonego na podstawie powierzchni     
 


