
Załącznik nr 3 do wniosku  
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego 

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

             nazwisko, imię                            miejscowość, data 

 
...............................................................   …………………………………………….………………….. 

Adres         tel.  kontaktowy i adres e-mail 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
za rok 2021  

(rok poprzedzający złożenie deklaracji) 
 
Oświadczam że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 

1. ..................................................................... – wnioskodawca, ............................................. 
                           (imię i nazwisko)                                                                                  (data urodzenia) 

2. .........................................................................., .............................. - .................................. 
                           (imię i nazwisko)                                                (data urodzenia)                   (stopień pokrewieństwa) 

3. ..........................................................................., .............................. - ................................. 
                           (imię i nazwisko)                                                (data urodzenia)                   (stopień pokrewieństwa) 

4. ..........................................................................., .............................. - ................................. 
                          (imię i nazwisko)                                                (data urodzenia)                   (stopień pokrewieństwa) 

5. ........................................................................., .............................. - ................................... 
                                   (imię i nazwisko)                                                (data urodzenia)                   (stopień pokrewieństwa 

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

Lp. 1 Miejsce pracy – nauki 2 Źródła dochodu Wysokość dochodu 
w złotych 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

Razem dochody gospodarstwa domowego  

 
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ............................................ zł, to jest miesięcznie 

....................................... zł. 

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



 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

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

podpis składającego deklarację 
 

 
WYJAŚNIENIA: 
 
Deklaracja o wysokości dochodów wraz z oświadczeniami składana jest na podstawie art. 7a ust. 3  ustawy z dnia 8 grudnia 
2006r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk 
dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 377 z późn. zm).  
Za dochód, o którym mowa w art. 7a ust. 3 ww ustawy  uważa się dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2021).  
 
Treść aktualnych aktów prawnych można sprawdzić na stronie  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmobrgyytmltqmfyc4nrqhe4danzrgy
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