
. 

 
.............................................................. 
                 (miejscowość i data) 

........................................................................ 
         (imię i nazwisko wnioskodawcy) 
.......................................................................  

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

 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

 

Wnioskodawca 
 

………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko,  data urodzenia) 

Miejsce pracy lub nauki Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

 

Dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 

1 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

2 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

3 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

4 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

 
 

  

5 
 Miejsce pracy lub 

nauki 
Źródło dochodu1 Wysokość 

dochodu 

 
1 Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu 



………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

   

6 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

7 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

8 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

9 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

10 

 
………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, data urodzenia, stopień 

pokrewieństwa z wnioskodawcą) 

Miejsce pracy lub 
nauki 

Źródło dochodu1 Wysokość 
dochodu 

   

Suma dochodów członków gospodarstwa domowego   

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  
 

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. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszej deklaracji. 

 

……………………………………….       ………….…………………………….. 
   (podpis przyjmującego)        (podpis składającego deklarację) 


