
 
.................................................................     ................................................................. 
Imię i nazwisko składającego oświadczenie                                   miejscowość,  data    
       

...................................................... 
 dokładny adres 
 

 

OŚWIADCZENIE 
o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa 

domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 

 

 

Na podstaw art. 15zzzie ust. 2 pkt 1 oświadczam, że mój średni miesięczny dochód przypadający w 2019 r. 

na jednego członka gospodarstwa domowego wyniósł ………………………………………………...……. 

(słownie ………………………………………………………………...………………………………..….) 

 

Składając osobiście niniejsze oświadczenie, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

.....................................................                                                    ......................................................    
         podpis przyjmującego                                                                    czytelny podpis składającego deklarację 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu 

warunków, z art. 15zzzid pkt 2 i 3; ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz. 1842) 

 

 

Oświadczam, że najmowałem/ najmowałam lub podnajmowałem/ podnajmowałam lokal mieszkalny przed 

dniem 14 marca 2020 r., ………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

Oświadczam, że przysługiwał/ nie przysługiwał mi wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 

do czynszu. 

 

 

Składając osobiście niniejsze oświadczenie, jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

.....................................................                                                    ......................................................    
         podpis przyjmującego                                                                    czytelny podpis składającego deklarację 
 

 
* Warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 

do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020r. 



-  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 

oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 

marca 2015r. 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 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2017  poz. 1851 

z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. 

Dz. U z 2017 poz. 697 z późn. zm.). 

 

- Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu 

z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 

1984r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1892). 

 

Art.  15zzzid.  105 [Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu] 

 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania 

dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy: 

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej 

"wnioskiem o dodatek", jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty 

w 2019 r. oraz 

2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz 

3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. 

 

Art.  233.  [Fałszywe zeznania] 

§  1.  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu 

lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§  2.  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§  3.  Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. 

§  4.  Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu 

określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§  4a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

§  5.  Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie 

sprawy. 

§  6.  Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość 

odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798683_art(233)_1?pit=2021-02-05

