
 

 

Warszawa, dnia ……….........................…….…….…..2017 r. 

 
............................................................................................................................. ............................ 
(imię i nazwisko osoby/osób posiadającej prawo do lokalu) 

 

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

 

 

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

............................................................................................................................. ............................. 
(nr telefonu) 

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

 

................................................................. 
nazwa spółdzielni/osiedla 

 

Wniosek 

o udzielenie  ulgi w  kosztach eksploatacji budynków 
 

1) Oświadczam, że przysługuje mi spółdzielcze prawo do lokalu nr ……………………., usytuowanego w budynku przy 

ul. ……………………………………………………………………….….............................., w części …………………… (1)/całości (1), który nie był przedmiotem 

umowy ustanowienia odrębnej własności i nadal pozostaje w zasobach spółdzielni mieszkaniowej. 

2) Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k., oświadczam, że nieruchomość 

wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe oraz, że przeciętny dochód miesięczny brutto w 2016 roku, 

przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił ..........................................................zł., i nie przekroczył 

50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2016 r., tj. kwoty 2023,61 zł. (2) 

3) Dochody wskazane w dokumentach załączonych do niniejszego wniosku, są jedynymi uzyskanymi 

w 2016 r., przez członków gospodarstwa domowego. 

4)  Liczba osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe   ..................................................................................... 

 

Dane dotyczące wnioskodawcy oraz osób zameldowanych, a także zamieszkujących pod wskazanym 

adresem, oraz prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą: 
 

Imię i Nazwisko 
Stan cywilny 

(3) 

Stopień 

pokrewieństwa  rok 

urodzenia 

Źródło dochodu 

  wnioskodawca  

    

    

    

    

 

5) Dane dotyczące nieruchomości: 

 Nieruchomość nie jest (4) /jest (4) przedmiotem najmu/użyczenia na rzecz osób trzecich. 

 Pod adresem nieruchomości nie jest (4) /jest (4) prowadzona działalność gospodarcza i fakt ten nie jest 

(4) /jest (4) odzwierciedlony w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG), portalu nadzorowanym przez Ministra Gospodarki, https://prod.ceidg.gov.pl. 

 

 

 
........................................................................................................................................................................................... 
podpis osoby/osób posiadającej/ych prawo do w/w lokalu 

 

(1) na potwierdzenie powyższego stwierdzenia w Spółdzielni winien zostać złożony stosowny dokument, np. umowa sprzedaży, 

umowa darowizny, akt zgonu, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu stwierdzającego nabycie spadku 

(2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za poprzedni rok ustalane komunikatem Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłoszonym w dniu 09.02.2017 r. 

(3) w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1986 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” z pominięciem nieformalnych określeń, jak np. 

„wolny/a”, „samotny/a” 

(4)  niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Załączniki : 

1. Oświadczenie o wysokości dochodów ........egz., 

2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub ich braku ........egz.,  

3. PIT 40A........egz.,  

4. Decyzja ZUS lub innego organu potwierdzająca wysokość przyznanego dodatku/zasiłku pielęgnacyjnego lub 

innego dodatku,  świadczenia wychowawczego (500+); 

5. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej ........egz., 

6. Kopia legitymacji szkolnej / studenckiej ........egz., 

7. Zaświadczenie z Ośrodka Opieki Społecznej ........egz., 

8. Orzeczenie sądu ustalające wysokość przyznanych alimentów ........egz., 

9. Akty urodzenia dzieci niepełnoletnich, nieuczęszczających do szkoły........egz., 

10. Inne....................................................................................................................... 

 

 

Pouczenie: 

  Oświadczenia o wysokości dochodu wypełniają wszystkie pełnoletnie osoby pozostające we wspólnym 

gospodarstwie z wnioskodawcą. 

 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego winno zawierać informacje o dochodach wynikających ze wszystkich 

złożonych w Urzędzie Skarbowym zeznaniach podatkowych PIT, a w przypadku dokonywania rozliczeń w różnych 

Urzędach Skarbowych, winny być załączone zaświadczenia z każdego z nich. 

Z treści zaświadczenia ma jednoznacznie wynikać:  

- wysokość dochodu brutto, lub 

- „0” dochód, lub 

- brak obowiązku składania zeznania podatkowego ze względu na brak dochodów. 

 PIT-em 40A swoje dochody mogą dokumentować wyłącznie emeryci i renciści, których jedynym źródłem 

utrzymania jest emerytura lub renta i fakt ten potwierdzą dodatkowym oświadczeniem, z którego będzie wynikać, 

że rozliczani są z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem ZUS i nie złożyli ani nie zamierzają indywidualnie 

składać do Urzędu Skarbowego rozliczenia podatku dochodowego za 2016 r. Osoba pozostająca na wyłącznym 

utrzymaniu małżonka - emeryta/rencisty, który rozlicza się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem ZUS, winna 

złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. 

 Decyzje o przyznaniu dodatku/zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego lub innych dodatków 

przedkładają osoby, które prawo to nabyły.  

 Informacja z Urzędu Pracy dotyczy wyłącznie osób, które są tam zarejestrowane. 

 Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej winny przedłożyć osoby, które nie uzyskują żadnych dochodów lub 

ich wysokość nie pokrywa kosztów opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości i korzystają z pomocy 

społecznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


