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

Zielona Góra ......................................

(imię i nazwisko)

(data)

............................................................................
(adres)

Tel. Kontaktowy: ................................................

Deklaracja o średnim miesięcznym dochodzie
przypadającym na gospodarstwo domowe w roku 2016
Przed wypełnieniem proszę przeczytać objaśnienia znajdujące się na drugiej stronie

Oświadczam, że moje gospodarstwo

domowe składa się z następujących osób:

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................... - najemca
PESEL........................................................ .......................................................................................
2.Imię i nazwisko ................................................................ stopień pokrewieństwa ...........................
PESEL ....................................................... ....... ...............................................................................
3. Imię i nazwisko ................................................................stopień pokrewieństwa ............................
PESEL....................................................... ....... ...............................................................................
4. Imię i nazwisko .................................................................stopień pokrewieństwa ...........................
PESEL................................................................ ...............................................................................
5. Imię i nazwisko...................................................................stopień pokrewieństwa ...........................
PESEL .............................................................. ...............................................................................
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego ( osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w zasobach KTBS
Sp. z o.o.) wyniosły:
Wysokość dochodu
L.P.
Miejsce pracy - nauki
Źródło dochodu
w zł (za cały rok)

Razem dochody gospodarstwa domowego:
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w 2016

Objaśnienia:
1) Należy wypełnić wg kolejności oświadczenia o liczebności członków gospodarstwa domowego.
2) Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych
z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy
społecznej- art. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych 21 czerwca 2001.
3) Wysokość dochodu określona jest m.in. w zeznaniu podatkowym za 2016 rok, w pozycji „ Dochód
po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne”. W celu obliczenia średniego miesięcznego
dochodu – kwotę uzyskaną z PIT należy podzielić przez 12 miesięcy.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty
na podstawie których zadeklarowałem/am dochody, jestem zobowiązana/y przechowywać
przez okres trzech lat, a uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem

prawdziwość

danych zamieszczonych

w deklaracji.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. w Dz. U. z 2016 r., poz.
922 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych tylko
i wyłącznie w sprawach związanych z wynajmem mieszkania z KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

.............................................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana(y) oświadczam, że poza mieszkaniem KTBS, wymienionym na pierwszej stronie
deklaracji ………………………………..* mi tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego na terenie
Zielonej Góry oraz że taki tytuł ……………………………* osobom zgłoszonym ze mną do wspólnego
zamieszkania (własność, współwłasność, najem, użyczenie, dzierżawa, użytkowanie, prawo
spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe, mieszkanie komunalne, socjalne, służbowe)

.............................................................................
(podpis)

*) Wpisać przysługuje lub nie przysługuje

