
                         ......................................... ........... 

                             (miejscowość)          (data) 

............................................................ 

(imię i nazwisko głównego najemcy)      

 

............................................................ 

............................................................ 

 (dokładny adres) 

 

Deklaracja 

o średnim miesięcznym dochodzie 

przypadającym na gospodarstwo domowe w 2017 roku 

Przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z objaśnienia znajdującymi się na 2. stronie deklaracji. 

Oświadczam, że w skład mojego gospodarstwa domowego wchodzą następujące osoby: 

 

Lp. Imię Nazwisko 

Stopień pokrewieństwa 

w stosunku do 

głównego najemcy 

PESEL 

1. 
    

główny najemca 
  

2. 
        

3. 
        

4. 
        

5. 
        

6. 
        

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. 

Wypełnia pracownik CzTBS: 



Oświadczam, że w 2017 roku dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa 

domowego wyniosły: 

 

Lp.
1)

 Miejsce pracy – nauki
2)

 Źródła dochodu 

(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 

renta itp.) 

Roczna wysokość 

dochodu w zł 
3) 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

Razem dochody gospodarstwa domowego w 2017 roku wyniosły:     …………………………......................................... zł.  

Średni miesięczny dochód
4)

 przypadający na osobę w moim gospodarstwie domowym w 2017 roku wyniósł:  

………………………….zł  

        .................................................................... 
        (czytelny podpis składającego deklarację) 

Objaśnienia: 

1) Podać liczbę porządkową członka gospodarstwa domowego jak na stronie 1. 

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

3) 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 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 oraz dodatku mieszkaniowego. 

4) Sumę wszystkich dochodów należy podzielić przez liczbę osób,  a następnie przez 12. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


