
Sokołów Podlaski   ......................
 (data)

........................................................................
(imię i nazwisko składającego deklarację)

08-300 Sokołów Podlaski ul. .................................................................     .................................
(ulica i nr lokalu) (telefon)

Deklaracja o wysokości dochodów 

za rok …....... 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

l. 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 .............................................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły:

L.p.1) Miejsce pracy - nauki 2) Źródło dochodu 
Wysokość dochodu w 

zł

1

2

3

4

5

6

Razem dochody gospodarstwa 
domowego (łącznie za 12 
miesięcy)  

Objaśnienia: 
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 



1. Średni miesięczny dochód przypadający na gospodarstwo domowe w roku poprzednim wyniósł 
(wyniki z tabeli proszę podzielić przez 12) ......................................... zł  
(słownie: …............................................................................................................................) 

2. Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym w roku poprzednim 
wyniósł (wynik z tabeli proszę podzielić przez liczbę osób, a następnie przez 
12) ......................................... zł 
(słownie: …………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………)

3. Siedziba  właściwego Urzędu Skarbowego,  w którym dokonano rozliczenia  rocznego wszystkich 
osób  wskazanych  w  niniejszym  oświadczeniu 
……………………………………………………............................
……………………………………………………………………… 

4. Raz na 2 lata,  w terminie do 30 kwietnia danego roku (dla umów najmu zawartych do dnia 24 
października  2015r)  lub  do  31  maja  danego  roku  (dla  umów  najmu  zawartych  po  dniu  24 
października 2015r) zobowiązuję się składać STBS Sp.z  o.o.  deklarację  o średnim miesięcznym 
dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. 

5. Informuję również, iż: 
….............................................................................................................................................. (imię i 

nazwisko osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego) 
posiada tytuł  prawny w postaci  prawa ..........................................  do innego lokalu mieszkalnego 
położonego w miejscowości: ................................................ (Należy wymienić wszystkie osoby, które  
posiadają tytuł prawny do innego lokalu).

6. Zobowiązuję się informować STBS Sp. z o.o. w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania tytułu 
prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego  w  Sokołowie  Podlaskim przez  wszystkich  członków 
mojego gospodarstwa domowego.

Składając  osobiście  niniejszą  deklarację  oświadczam,  że  jest  mi  wiadomo,  iż  dokumenty,  na  których 
podstawie  zadeklarowałem(am)  dochody,  jestem  zobowiązany(a)  przechowywać  oraz  przedstawiać  na 
żądanie  Wynajmującego  przez  okres  3  lat,  a  uprzedzony(a)  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  §  1 
Kodeksu  karnego  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych  zamieszczonych  w 
deklaracji.

………………………………………                                   …………………………………….……
Data i podpis składającego deklarację                                   Data i podpis przyjmującego deklarację

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 średniego miesięcznego dochodu nie wlicza się: świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Dochód  z  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego  ustala  się  na  podstawie  powierzchni  gruntów  w  hektarach 
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.


