Załącznik nr 5 do instrukcji tworzenia i obiegu dokumentów związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie dodatków mieszkaniowych

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ZA OKRES 3 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU O DODATEK MIESZKANIOWY
Część I
Oświadczam, iż w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy ja lub
członkowie mojego gospodarstwa domowego (wskazani w deklaracji o dochodach):
TAK
NIE
osiągnęli dochody inne niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(w przypadku zaznaczenia „TAK” wypełnij dodatkowo oświadczenie o dochodzie Twoim lub członka/członków
gospodarstwa domowego zał. nr 6)

TAK

NIE
osiągnęli dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne - ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa,
(w przypadku zaznaczenia „TAK” dołącz do wniosku oświadczenie lub o wysokości osiągniętego przychodu zał. nr 7)

TAK

NIE
osiągnęli dochody uzyskane w przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego
powyżej 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego (w przypadku zaznaczenia „TAK” wypełnij oświadczenie o
wielkości Twojego gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa rolnego członka/członków Twojego gospodarstwa domowego w
części II)

TAK

NIE
płacili alimenty świadczonych na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego
(w przypadku zaznaczenia „TAK” wypełnij oświadczenie o wysokości zapłaconych alimentów członka/członków Twojego
gospodarstwa domowego w części III)

TAK

NIE
Przebywają w instytucji zapewniającej nieodpłatne całodobowe utrzymanie
(w przypadku zaznaczenia „TAK” wypełnij oświadczenie w części IV)

---------------------

……………………………………………

---------------------------

(miejscowość)

(data: dd / mm / rrrr)

(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ II
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH
OGÓLNEJ POWIERZCHNI
Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie*
(nie wypełniaj, jeżeli oświadczenie dotyczy Twoich dochodów)

Imię ………………………………………………………………………….……………………………………………...
Nazwisko …………………………………………………………………………………….……………………………..

Data urodzenia:

__-__-____
dd - mm - rrrr

Oświadczam, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy przeciętna
powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa rolnego wyżej wymienionego członka gospodarstwa
domowego w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosiła:

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
--------------------(miejscowość)

……………………………………………

--------------------------(data: dd / mm / rrrr)

(podpis wnioskodawcy)
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CZĘŚĆ III
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI ALIMENTÓW NA RZECZ OSÓB SPOZA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO W OKRESIE 3 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZŁOŻENIE WNIOSKU O DODATEK
MIESZKANIOWY
Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie*
Imię ………………………………………………………………………….……………………………………………….....
Nazwisko …………………………………………………………………………………….………………………………….
Data urodzenia:

__-__-___
dd - mm - rrrr

Oświadczam, że w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy wysokość
alimentów płaconych na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego wyniosła:

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

--------------------(miejscowość)

--------------------------(data: dd / mm / rrrr)

……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ IV
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OSOBACH PRZEBYWAJĄCYCH W INSTYTUCJI ZAPEWNIAJĄCEJ
NIEODPŁATNE PEŁNE CAŁODOBOWE UTRZYMANIE
Dane członka gospodarstwa domowego, którego dotyczy oświadczenie*
Imię ………………………………………………………………………….……………………………………………...
Nazwisko …………………………………………………………………………………….……………………………..

Data urodzenia:

__-__-____
dd - mm - rrrr

Oświadczam, że w/w osoba przebywa w instytucji całodobowego utrzymania oraz nie jest ponoszona opłata za
jej pobyt w niżej wymienionej placówce:


dom pomocy społecznej



młodzieżowy ośrodek wychowawczy



schronisko dla nieletnich



zakład poprawczy



zakład karny



szkoła, w tym szkoła wojskowa
Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

--------------------(miejscowość)

---------------------------

……………………………………………

(data: dd / mm / rrrr)

(podpis wnioskodawcy)

* W przypadku gdy oświadczenie dotyczy więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodaj formularz
określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego.

