
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodziel-

nie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie 

z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamiesz-

kiwania w lokalu wywodzą z  prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób 

przebywających w:

• domu pomocy społecznej, 

• młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

• schronisku dla nieletnich, 

• zakładzie poprawczym, 

• zakładzie karnym, 

• szkole, w tym w szkole wojskowej 

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Zarząd Komunalnych

Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

ul. Matejki 57

60-770 Poznań

Instrukcja wypełniania deklaracji o wysokości dochodów
(wg definicji dochodu obowiązującej od 01.07.2021 r.)

Od 01.07.2021 r. podstawą do ustalenia sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego 

(wysokość średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego) 

są zasady wynikające  z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych.

Wysokość średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowe-

go ustalana jest na podstawie deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 

trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia ww. deklaracji.

Wzór deklaracji został określony w Załączniku Nr 2 do uchwały Nr  XLVI/836/VIII/2021 

Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

– dostępny na stronie internetowej zkzl.poznan.pl (DLM/D/3), w Biurze Obsługi Klienta 

ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 oraz w terenowych Punktach Obsługi Klienta.



Przez dochód rozumie się, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonychw art. 27, art. 

30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone 

o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki 

na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki 

na ubezpieczenie zdrowotne

PRZYCHÓD

minus KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

minus SKŁADKI EMERYTALNO-RENTOWE

minus SKŁADKA ZDROWOTNA

minus PODATEK

= DOCHÓD (NETTO)

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o  zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku docho-

dowym od osób fizycznych, tj.:

• renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

• renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określo-

nych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

• świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach 

o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej 

przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach 

budowlanych,

• dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w  przepisach 

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 

powojennego,

• świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką 

lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

• ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyni-

ku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów 

i niewybuchów,



• renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary 

wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku 

z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywan 

 z zagranicy,

• zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach 

o systemie ubezpieczeń społecznych,

• środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji mię-

dzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej 

pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwa-

mi, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, 

w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem 

podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz pod-

miotów, którym służyć ma ta pomoc,

• należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamiesz-

kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości 

odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla 

pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na 

podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

• należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek woj-

skowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbroj-

nym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia 

aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, 

celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji między-

narodowych i sił wielonarodowych,

• należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez 

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służ-

by Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

• dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

• alimenty na rzecz dzieci,

• stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Pra-

wo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2), 

• stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2019 r.poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub 

studentom,

• kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez 

osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,



• należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku 

oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

• dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2215),

• dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 

specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

• ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyza-

cji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

• ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnic-

twa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

• świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

• dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

• dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone 

za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpiecze-

nie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

• renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących 

z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspie-

raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich,

• zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 

oraz zaliczce alimentacyjnej,

• świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

• pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 

ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

• kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-

wym od osób fizycznych,

• świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antyko-

munistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 

oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

• świadczenie rodzicielskie,

• zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

• stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

• przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia spo-

łeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.



Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/836/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 11 maja 2021 r.

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres ……………………………….........................................…

(3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku)

Dane osobowe wnioskodawcy:

Dane osobowe osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

3 m-ce poprzedzające m-c, 
w którym składana jest 

deklaracja 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

LP. Imię i nazwisko Data urodzenia
Stopień pokrewieństwa

z wnioskodawcą

1 Mariola Nowak 10.05.1965 wnioskodawca

2 Janina Nowak 12.08.1942 matka

3 Janusz Nowak 30.07.1963 mąż

4

5

6

7

8

9

10



Dochody 1 wnioskodawcy i wyżej wymienionych kolejno członków gospodarstwa domowego:

Wyliczenie dochodu:

Podpis:

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

1 Zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.)
2 Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych w pierwszej tabeli
3 Należy wymienić oddzielne każde źródło dochodu

LP. 2 Miejsce pracy bądź nauki 3 Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł

1 PPHU MAC Wynagrodzenie 7.050,00

2 ZUS Emerytura 3.150,00

3 APOL S.A Wynagrodzenie 5.500,00

4

5

6

7

8

9

10

Muszą być wpisane
dochody netto uzyskane 

w ostatnich
3 m-cach przez osoby 
wskazane na 1. stronie

Suma dochodów członków gospodarstwa domowego 15.700,00 zł

Wysokość średniego miesięcznego dochodu na jednego 
członka gospodarstwa domowego

1.744,44 zł

Podpis wnioskodawcy

Suma dochodów 
wszystkich członków 

gosp. domowego
za ostatnie 3 m-ce

Suma dochodów członków 
gosp. dom. podzielona przez 
3 -ce a następnie podzielona 

przez ilość członków
gosp. domowego


