
Załącznik do wniosku o rozłożenie na raty/zwolnienie z części/całości z obowiązku wpłaty kaucji 
mieszkaniowej 
 

……………………………………….. 
          (miejscowość, data) 

……………………………………………….       
(imię i nazwisko składającego deklarację) 
 
 
................................................................. 
             (adres zamieszkania) 

 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

(wpisać trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku) 

 

A. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe1 składa się z następujących członków: 

1.Imię i nazwisko  ........................................................................................... składający deklarację,  

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……………….…………..; 

6. Imię i nazwisko  .............................................................................................................................;  

data urodzenia………………………………………. stopień pokrewieństwa……………….…………..; 

7. Imię i nazwisko...............................................................................................................................;  

data urodzenia …………………………..…….……..stopień pokrewieństwa …………………………..; 

                                                           
1 Gospodarstwo domowe w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych. 



B. Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody2 moje i wymienionych wyżej kolejno 
członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

Lp.3 Miejsce pracy - nauki Źródła dochodu4 Wysokość dochodu w zł 
(suma z trzech miesięcy)     

  
Razem dochody gospodarstwa domowego: 

  

Razem dochody gospodarstwa domowego wynoszą ……………………… zł, dzielone przez trzy 
miesiące wynoszą ……………………. zł, dzielone przez liczbę członków gospodarstwa domowego 
wynoszą ………………………. zł.  

 Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
….………………………………… 

          Podpis Wnioskodawcy 
 
 
W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku i jego załączniku, Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Rybniku może odmówić rozłożenia na raty kaucji mieszkaniowej/zwolnienia 
z części wpłaty kaucji mieszkaniowej/zwolnienia z całości wpłaty kaucji mieszkaniowej w przypadku 
niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie. 
 
Osoba korzystająca z obniżki czynszu jest obowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające 
informacje i dane wskazane w oświadczeniach przez okres 3 lat od dnia złożenia wniosku.  

 
 

………………………………….. 
Podpis Wnioskodawcy   

                                                           
2 Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych.   
3 Należy podać liczbę porządkową członka gospodarstwa domowego wedle kolejności wskazanej 
przez składającego deklarację w części A deklaracji.  
4 Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.  
  


