Załącznik nr 1 do REGULAMINU WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH
OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z O.O

Ostrowiec Świętokrzyski ............................................

................................................
Nazwisko imię odbiorcy oferty

..............................................
Adres zamieszkania

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

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Za okres ………………………………………………………………….…. roku1
Oświadczam , że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
L.p

Imię nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia

średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego odbiorcy oferty w roku poprzedzającym rok, w którym
jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego
1

Oświadczam , że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Wysokość rocznego dochodu w zł
(Dochód z PIT/zaświadczenia z urzędu

L.p

Miejsce pracy/nauki

skarbowego pomniejszony o składki na

Źródła dochodu

ubezpieczenie społeczne)

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi..........................zł, to jest
miesięcznie ............................ złotych.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których
podstawie zadeklarowałem(am) dochody moje i wymienionych członków gospodarstwa mojego
domowego, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres trzech lat , a uprzedzony(a o
odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość zamieszczonych w deklaracji.

Podpis przyjmującego

Objaśnienia:
1.Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2.Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

podpis składającego deklarację

Pouczenie
1/ Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć Spółce deklarację o
średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić, na
żądanie Spółki, zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów
uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.
2/ Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się:
a)

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

b) dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),
c) świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej,
d) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018
r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz
e) świadczenia uzupełniającego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o
świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz.
1622).
3/ Pola puste należy przekreślić, celem uniemożliwienia dokonania wpisów.

