
 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

 

Ja niżej podpisany(a)                                                                                       zamieszkały(a) 

                                                      (imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

                                   

                                (miejscowośd,   nr kodu,   ulica,   nr domu,   nr mieszkania)  

 

niniejszym oświadczam, iż razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają 

następujące osoby (zgodnie z przypisem nr 1): 

 

L.p. Imię Nazwisko 
Stopieo 

pokrewieostwa 
z Wnioskodawcą 

Wiek 
Czy pobiera 

naukę 
(tak/nie) 

Średni 
miesięczny 

dochód brutto* 

Dane dotyczące Wnioskodawcy:  

1.       

Pozostali członkowie wspólnego gospodarstwa domowego:  

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

     Razem:  

_____________________ 

* średni miesięczny dochód brutto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono 

wniosek o dofinansowanie (w przypadku każdej z osób należy: łączny dochód brutto uzyskany 

przez tę osobę w danym roku kalendarzowym podzielid przez 12).  

 

Oświadczam, także że: 

1) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożyłem(am) wniosek średni miesięczny 

dochód brutto przypadający na jedną osobę w moim gospodarstwie domowym wyniósł 

……………..zł. (słownie złotych: ………………………………………………………………………) (należy wyliczyć 

zgodnie z przypisem nr 2); 

2) prawdziwośd powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

……………..……….. , dnia ………………………………..r.                .....................................................  

           miejscowość                                                                           podpis Wnioskodawcy  



 
 

 

 

 

 

 

Przypis nr 11 

Przez pojęcie „wspólne gospodarstwo domowe” – należy rozumied członków rodziny 

wnioskodawcy, zamieszkujących razem z wnioskodawcą w jednym lokalu mieszkalnym lub domu 

jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy.  

Przez pojęcie „rodzina Wnioskodawcy” – należy rozumied osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, (przy 

czym przez osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku rozumie się osoby 

pozostające w związku w sensie prawnym). 

Przez pojęcie „dochodu brutto” – należy rozumied dochód stanowiący podstawę obliczenia 

podatku, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), a w przypadku dochodu z pracy w 

indywidualnym gospodarstwie rolnym – dochód ustalony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.  U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.). 

Szczegółowe zasady ustalania dochodu stanowiącego podstawę ob liczenia podatku dochodowego 

od osób fizycznych określone zostały w art.  26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz.  U z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Zgodnie z tym 

artykułem podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu między innymi składek na 

ubezpieczenie społeczne.  

Uwaga! Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyd dowody potwierdzające wysokośd 

uzyskiwanych dochodów (np. kserokopie PIT-ów złożonych w Urzędzie Skarbowym lub 

zaświadczenia z US, a w przypadku, gdy dana osoba nie jest zobowiązana do składania PIT – inne 

dokumenty potwierdzające wysokośd uzyskiwanych dochodów).  

 

Przypis nr 2 – sposób wyliczenia średniego miesięcznego dochodu brutto przypadającego na jedną 

osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą:  

 

średni miesięczny dochód brutto 
przypadający na jedną osobę 

pozostającą we wspólnym 
gospodarstwie domowym 

z Wnioskodawcą 

= 

łączny średni miesięczny dochód brutto wykazany w wierszu 
„Razem” w tabeli na stronie 1 niniejszego Oświadczenia  

 

 
liczba osób w gospodarstwie domowym wykazana w tabeli na 

stronie 1 niniejszego Oświadczenia  

 

 


