
 
 
 

    
KATOWICKIE TBS SP. Z  O. O. Oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu 

przypadającego na gospodarstwo domowe za ostatnie trzy miesiące  

 
 

OŚWIADCZENIE  

 
Oświadczamy, że dochody miesięczne naszego gospodarstwa domowego za ostatnie trzy miesiące 
poprzedzające dzień złożenia niniejszego oświadczenia wynoszą:             

 

 
Jednocześnie jestem świadomy/a, że minimalny dochód1 miesięczny przypadający na gospodarstwo domowe nie 
może być niższy niż 2,5-krotny miesięczny czynsz podstawowy za najem lokalu w odniesieniu do którego ubiegam 
się o zawarcie umowy najmu. 
  
 

 

Katowice, dnia ……………………………………………………       ………………………………………………………….  

        (czytelny podpis/podpisy) 

 

Wyciąg z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. DZ. U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 
Art. 3. ust. 3. 
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 dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, 
zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz 
dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
332, z późn. zm.). 
Uwaga: do ustalenia dochodu nie będą wliczane jednorazowe świadczenia np. nagroda Prezydenta, odprawa emerytalna 
(rentowa), odszkodowania.        

L.p. 
 

Imię i Nazwisko 
 

Data 
urodzenia  

1. Stosunek 
pokrewieństwa 
do wnioskodawcy  
2. Stan cywilny 

Wysokość 
miesięcznych 
dochodów za 
ostatnie trzy 

miesiące1 
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……………………………………………… 
 
PESEL …………….…….……………… 
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1 .......................... 
 
2 .......................... 

 
 
................................... 
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PESEL …………….…….……………… 

  
1 .......................... 
 
2 .......................... 

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

 
Łączny średni miesięczny dochód za ostatnie trzy miesiące 1 
przypadający na gospodarstwo domowe: (suma dochodów dla pozycji 1-5 
podzielona przez 3) 
 

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


