
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

Skrócona instrukcj a wlpełniania:

1. Należy wypełniać \ryIELKIMI LITERAMI.

2. Pola wyboru należy zaznaczać v lub x

ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU
oSŁo|ioWEGo1)

') Dodut"k osłonorr,)- ri,r,płaca lł,ójt, bumistrz lub prezydent rniasta rvłaściwy zc względu na miejsce zamicszkania osoby

ftz,y cz.ncj s kładaj ąc cj rr rl i o s ek o przy znanie do datku o słon orvc go.

CZĘŚCI
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO

1. D ane o§oby flzy cznei składaj ącej wnios ek r z\l anei dalej,,wnios kodawcą".
DANE WNIOSKODAWCY
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Oblłvatelstwo

04. Numer PESEL

05, Seria i numer dokumentu stwierdzającego tozsamość2)

') Nul"ży lvypełnić rv przvpadku. gdy osoba nic posiacla nurrlcl,ll PESEL

-.]

z.6l2c22 ||Dri.lxK" Warszawa, ul. Przasnyska 11lUlB, tel- 226393a41142:lax2263930 4cww.pphudruk.com.pl



ADRE S MIEJSCA Z^MIESZKANIA
01. Gmina l dzieInica

Kod pocztowy

02. Miejscowość

03. Ulica

04.Nr domu 05. Nr nrieszkania 06. Nr tclefonu3) 07. Adres poczty clektroniczncj3)

') Dun" nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail, zostanie na niego przesłana informacja o PrzYznaniu

dodatku osłonowego.

NUMER RACIIUNKU BANKowEGo, NA KTÓRY ZOSTA|{IE PRZEKAZANA KWOTA
DODATKU oSŁoNoWEGo4)
0l . Numer rachunku:

02.Imię i nazwisko właściciela rachunku

o) Nul"ży wypełnić w przypadku chęci otrąmania dodatku osłonowego w formie przelewu na rachunek bankowy.

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnio§kodawcy. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy
j est:

jednoosobowe wieloosobowe (Iiczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy:.... . ..)

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z ań. ż lst. 14 ustawy z dnia 17 grudnia żOżI r. o dOdatku

osłonowym (Dz.IJ. z2Oż2r.poz.I)w związktlzart.4I1 ust. 10j ustawy zdnia27 kwietnia2001r. - Prawo

ochrony środowiska (Dz. U. z 20żl r, poz. 1973 , z poźn. zm.), gospodarstwo domowe tworzy osoba składaj ąca

wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe

jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z t'tią

spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące

i go spodaruj ące (go spodarstwo do mowe wieloosobowe).

W skład go§podar§twa domowego wnioskodawcy wchodząs):
5) W przypadku gdy oświadczenie dotyczy większej Liczby człotlków gospodarstwa domowego niż 6 osób, na|eĘ dodać

formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko



03. Numer PESEL

6)

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

6) Nul"ży wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZACEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)

02, Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

u) Nul."y wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DAliE oSoBY \ryCHODZĄCEJ W SKŁAD GosPoDARSTwA DoMo\ilEGo
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. }llumer PESEL

04. Seria i numer dokutnentu str,vierdzającego tozsamość6)

u) Nul"ży wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMO\ilEGO
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

o) Nul.źy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numęru PESEL.

DAliE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko



03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tozsamość6)

6) Nul.ży wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzĄącego tożsamość6)

o)Nul"ży rłypełnić rv przypadku, gdy osoba nie posiada nlllneru PESEL.

3. Informacja dotyczącaźr6deł ogrzewania na paliwo stałe7)

Głównym źrodłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących

źródeł:

kocioł na paliwo stałe,

kominek,

koza,

ogrzewaczpowietrza,

trzotkuchenny,

piecokuchnia,

kuchnia węglowa,

piec kaflowy na paliwo stałe

- zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności

budynków, o której mowa w art. 27a :ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 202I r.

poz. 554, zpóźn. zm.)').

'\ Dotyrry lvyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstw.o domowe rvykorzystuje urządzenia grzetvcze określone

.ż_q,jako głórvnc zródło ogrzcu,ania oraz pod warunkicm, żc 1o źródło ogrzervarria zostało 11,pisanc do ccntralncj ewidencji

cmisyjności budynkólv.
3)Zgodnic z przepisarni ustawy z dnl,a21 listopacla 2008 L. o lvspicraniu tcnnonrodernizacjt t remotltÓ',v oraz o ccntralncj

cwiclcncji clliisyjrrości budynkórv kazdy lvłaścicicl lub zarządca budynku nra obolviązck złożenta do ccntralnej cwidcncji

emisyjności budyrrkólr,(CEEB) deklaracji o uzywanylll zróclle ciepła w budvnkach.



CZĘŚC ilI

o śwrłn CzENIE Wt\Io sKoDAwCy
O JEGO DOCHODACH LUB DOCHODACH CZŁOI{KA

GOSPODARSTWA DoMoWEGo I|{I{YCH 1\IZ
DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWAI\IU

PODATKIBM DOCHODO\ilYM OD OSOB FIZYCZNYCH
l{A zAsADACH ornpśloNycn

W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R.

O PODATKU DOCHODOWYM OD OSOB FIZYCZI\rYCH

DANE CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, KTOREGO DOTYCZY
ośwrłnCZENIE*
*Nalezy= ril,pełnic odrebne oświadczenie dla kazdego z członków gospodarstwa domowego, który rrzysk{e takie

dochody.

Irlię (inliona)

Nazrł,isko

Numer PESEL

Seria i numer clokumentu stlł,ierdzajacego tozsanrośćla)

1'1) Należ} rł,ypcłnić rv przl parlkLr. gc11, osoba nic posiada numeru PESEL"

Ośr,viadczanr, że ja l wyżej wynrienion1, członek nrojego gospodarstwa domowego w
roku15)

uzyskał dochód w wysokości: zł

z tytułul6):

)

J

1

2

4

5

(rodzaj dochodu)

(rodza_1 dochoclu)

(rodzaj dochodu)

(rodza.j dochodu)

Zł,

Zł,

Zł,

Zł,

Zł,

,

(rodzai dochodu)

,



l5) Nalery rł,pisać rok kalendarzo\\,v. \\, krórl,m osiągniętc dochod1, stanor,r,ić będę poclstari,ę ustalenia przcciętncgo rniesięcznego
dochodu gospodarstrt,a dolrrort,ego rł,nioskodau cy. tj. :

a) 2020 r. - rv przvpadku rvniosku złożoncgo rv okresie od dnia 1 stvcznia 2022 r. do dnia 3 1 lipca 2022 r."

b) 2021 r. - ri prz1,,padku rrrliosku złozonc_qo u,okresie od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 31 paźdz)ernika202.2r.
16) W ośl,r,ia,lczcniu nalcźy rł,pisać następujące ro<Jzaje doclro<lów, kt(lre zgoclnie z art, 2 ust. l4 Llsta\\,\, z dnia 1,'7 gruclnia 202I r.

o dodatku oslonorrlnr lv zrr,iązku z art, 11l ust. 10i Llstau,tl z, dnja27 kivietnia 2001 r, - Prarvo ochronr, środor.r,iska i art. 3 pkt 1

lit. c ustart,y z dnia 28 listopada 2003 r, o śu,iadczeniach rodzinnvch (Dz. 1,1. z,2020 r. poz. l11. z późn. znl.) nie podtegaja
opodatkorlaniu podatkicm dochodorłym od osób fizycznych:
- renty określone ri-przepisaclr o zaopatrzeniu inu,alidórł,rł,ojenny,ch i lr,ojskorrlch oraz ich rodzin.

- renty r,il,płacone osobom rcprcsjonorlanl,m i czJonkoln ich rodzin. prz\lznanc na zasadach określonych r,r,przcpisach o zaopatrzcniu
i nrlal id óli, rvoj enn1,,ch i rło_j skorłych oraz i ch rodzi n,

- śri,iadczenie pienięzrre. do<latek kompensacl,jlly oraz r,vczalt energet!,,czlly określolre rl przepisach o śri,iadczeniu pienięźllrm
i uprari,nierriaclr przysługującyclr zołllierzom zastepczej służb1, 11,6j5lorr,cj prz1,1rruso\\,o zatrudnianvtrl rl kopalrriaclr rvcgla.
kamicniołonrach. zakładach rud uratru i batalionach btrdowlany,ch.

- dodatck konlbatancki. r,vczałI energetyczny i dodatek kornpensacl,jny okrcślonc,,v przcpisach o kombatantaclr oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji rr-ojcnnr,ch i okrcsu porvojennc_Qo,

- ślliadczenie picnięznc okrcślonc u,pt,zcpisach o śTr,iadczcniu pienieżnl,nl przlslugującynl osoboln deportorvanl,rn do prac1,

pr4,musorvej oraz osadzotlvm \\, obozach pracy przez III Rzeszę \ierniecka lub Zrviązek Soc.ialistvczrrvch Republik
Radzieckich.

- r5lczałt energet}'czn\'. elner_\turv i ren§ otrz1,,mywanę przez osob},. które utraciłl,rlzrok rv rł,vniku dz.ia]ań ri,o_jennvch rł, latach
1939-19:15 lub eksplozji pozostalycil po tcj vvojnie niewypałórv i nierł,r,buchó\\,. 1

- rell§/ inrvalidzkie z tl'tulu inrł,alidztu'a wojcnncgo. krł,ot}, zaopatrzcllilt otrz},]n} \\,31le przez oiiar_v- rł,ojn1, oraz czlonkórv iclr
rodzin. rent}'\\-},padkor,r,c osób. kkirych inrvalidztlvo porvstało rv zrviązku z prz\-1łuso\\r,tn pobytetn na robotaclr rv III Rzcsz1,
Nienlicckicj rv latach 

,l 
939-19,15. otrz},m),\Ąlane z zagranicy,.

- zasiłki clroroborvc okrcślolrc rl,przepisach o ubczpicczeniu społccznvm rolnikórl ofaz \\,przepisach o sl.stcnric ubezpieczeri
społeczrrl,cl-r.

- Środki bezzu'r'otnej pomocv zaglanicznej otrzvm\.\\,ane od rządórł,palistrł-obcych, organizacji rniędzynarodowl,ch lub
nriędzynarodorłych irrstytucji tinansoril,cir. poclrodzące zc środkórł, bczzu,rotnej pol11oc}, przvznanl,clr na podstarvic
jcdnostronncj deklaracji lub unlóu,zarlartl,ch z tl,rni państu,ami. organizacjarni lub insĘ,tucjanli przez Racle; Ministrótl,,
rł'łaŚcirł'c_go ministra Iub a_eencjc rzadorte. rv tynl róu,nieżTł,przl,padkach gdl,przekazanie tl,ch środkóri,_jest dokon;wane za
poŚrcdnictrlem podnliotu uporrażnionego do rozdzielania środkórv bezzrvrotIrej ponroc1, zaerrniczncj lla r7ccz podnliotóir,.
któryrrr slużl,ć ma ta pomoc"

- naleztroŚci ze stosunku prac}'lub z tl,tu}u stvperrdiurn osób lizl,cznl,ch rrrającyclr micjscc zanrieszkania na ter.,,torium
Rzeczypospolitcj Polskiej. przebl,rvając;,ch czasorro za granica - rl,rvvsokości odpolviadająccj rórvnorvartości diet z tytułu
podrÓĄ sluzborvej poza granicami kraju ustalonvch dla pracorvnikórr,zatrudrriony,ch rv państrr,orv1,,ch lub samorządorvych
jednostkach sfen, budźetorvej na podstarł,ie usta\\,\, z. dnja 26 czerwca 19]4 r. - Kodeks prac1, (Dz. 1,1. z,2020 r. poz. l320.
zpóżn. znl,')^

- nalezt-tości pienięzne rrl,pIaconc polic.iarrtonT. zolnicrzom" cclnikonr i pracort,nikom jedrrostck rvo.]skori,l,cIT i .jedrrostek
policyjnl'ch uż;,'tyclr poza granicami państ,,va lt,cęlu udziału rv konllikcie zbrojnym lub rrzmocnicnia sił paristrr,a albo paristrv
sojuszniczl,ch, mis.ii poko.jorre.j, akc.ii zapobiczcnia aktom terror,l,zmu lub ich skutkom. a także nalezności picnicżnc w,;,płaconc
żolnięrzom, policjantom, celnikom i pracorr-nikom petniącl,m tirnkcje obserrvatorórv u, misiach poko.jorr,1 ch organizacji
nriędzllnąl,gdęllych i s i I ryi e l on arodorr,l,ch.

- należnoŚci pieniężne zc stosunku sluzborvego otrz),n]},wane rv czasie sluźbl,kandrdackiqj przcz linkcjonariltszl,Policji.
Państrvorte_j Strażl,Poźalnej. Strazy Granicznej. Biura Ochrony Rządu iSłużby Więzicnncj. obliczone za okrcs. rv którl,nl
osoby, te uzvskał1,, dochód.

- dochody członkórv rolnicn,ch spółdzielni produkcrjnl,ch z tllułu czlonkostrva rv rolniczej spółdziclni produkcljnc.|. pomnie.jszonc
o składki na ubezpieczcnia społecznc.

- alimcnty na rzccz, dz,ieci^

- stl,pendia doktoranckie pr7,\,7_nane na podstatvic arl. 209 us1. l i 7 ustarr.1, z, dnia 20 lipca 20 18 r. - Pratvo o szkolnictrvie
tv)zsz)'m i nattcc (Dz,. L. z 202l r. poz,. 478. z- poźn. z.m,\. a takzc - zgodnic z, art. 336 pkt 1 Llstari,r, z. dnia 3 lipca 20l8 r. -
Przcpisy rvprorradzającc usta§,ę - Prart,o o szkolnictri,ic rr,l,ższl,m i nauce (Dz. tJ. poz,. l669. t poźn. zm.) - dolr,chczasorvc
styperrdiadoktoranckieokreśloncrvar1.200usla\\,\,z-dnia27 Iipca2005r.-Pralt,ooszkoInictrvictt,l,źszlnl(Dz.U. z.2017r.
poz. 2lti3. zpóŹ.n. zm.). stl'pendia sponorr,e pr7,_y7,nane na podstaivie usta\\,), z,dnia25 czer\\/ca 20 l0 r. o sporcic (Dz.. L. z,2020 r.

poz. l l33. zptiŻn. z,m.) oraz innc sty"pcndia o charaklcrze socjaln;,m pr7,:,znane ucznionr lub studcntom.

- krł'ot1' diet nieopodatkorvallc podatkicnl dochodorvl,rl od osób fizvcznl,ch. otrz\/m\,\Ą,allc pl,zcz osobl, rł,r,konujące czvnności
zll, i ąz,an e z pcł n i en i cnl oborvi ązkólv społ ecznvch i obl,rvate l ski ch.



należności pienięznc otrz},mywanc z §,tułu r,r,rl,ttajmu pokoi gościnnych rv budynkach rnieszkalnvch pclłożonych na terenach

r,ł,icjskich rv _qospodarst,"ł,ic rolnym osobom przebyrvającl,m na \\,ypoczvnku oraz uzyskanc z §,tulu rł,l,zlrwicnia tvch osób.

dodatki za tajne nauczanie określone rłl ustawie z dnia 26 stycznia l 982 r. - Karta Nauczlrciela (Dz. U. z 202l r. poz. 1762),

dochod_v uzyskatre z działalności gospodarczej prowadzonej na podstau,ie zezrr.olenia na terenie specjalnej stre11, ekononlicznej
okreś1onej rl przepisaclr o specjalny"ch strcfach ekononlicznvch.

eklł,irł-alenty pierrięzIre za deputaty 11,ęglorł,e określone 1,,, przepisach o komercjaIizacji. restrukturyzacji i prvrłatvzacji

przedsięb i orstrr,,a pań stlł,orvcgo ..Po l ski e Ko l ej e Pań stlvolł,e''.

cklł,irł.alcntv z tl.tułu prarł,a do bezpłatlicgtt rł,ęgla określone u, przepisach o restruktury,,zacji górnictrva rr,ęgla karnierrncgo

rv lataclr 2003-2006.

śrviadczenia okrcś]one ll przepisach o rq,konl,ivaniu tnandatu posła i scnatora.

dochod_v u4,skane z gospodarstrł-a roinego.

dochody uz},ski\\,anc za granicą Rzecz1,,pospolitcj Polskiej. ponlnic.jszone odporlicdnio o zaplacone za granicą Rzeczl"pospolitc,j

Polskicj: podatek dochodorły oraz sk]adki na oborr,iązkotl,e ubezpieczenie społeczne i oborviązkorł,c ubezpieczenie zdrorlotne.

rent1,określone r,,,przepisaclr o lvspieraniu rozrvoju obszaró\\,rł,iejskich ze środkólv pochodzącl,ch z Sekcji Grł,arallcji

IJuropejskiego lrunduszu Oric,rltacji i Grłarancji Rolncj oraz rł,plzepisach o \Ą,spieraniu rozwoju obszarórv wiejskich z udziałcnr
środkórv Europc.jskiego Funduszri Ro1nego narzecz Rozrvoju Obszarórv Wic.jskich.

zaliczkę aIimentacyjrra okrcśloną ri-przepisach o postępo\\,aniu llobec dłużnikóu,alimerrtacl,jnyc|l orazzaliczcc alirnentacyjnej"

śrviadczenia pienięźne rł-r,płacane 11, przl,padku bezskuteczlrości egzekucji alimentórł,.

ponloc nlaterialIla o charakterze socjalnvnl określoną rv aI,t. 90c ust. 2 ustarr,l,z dnia 7 rvrześnia 199l r. o syslel.lie ośrviatv
(Dz. U. z202l r. poz. 1915) oraz śr.r,iadczerria. o których molĄ,a w art, 86 ust. l pkt 1-3 i 5 oraz, art.2I2 usta\l,v z drria 20 Iipca
20i8r.-Prau,ooszko]njctiiic\\\/zs7-\,ll]inauce.atakżc-zgodniez art.336 pkt2uslarvyoustawvzdnia3lipca20 l8r,-
Przepisr: rr-prori-aclzajacc Llsta\\-c - Prarlo o szkolnictrlie rt,r,ższvtn i tlauce - dotvcirczasowa pol,tloc matcrialrrą okrcśloną rv art. l 73

ust.lpkt].2i8.ar:.17_3a.art.199irst.lpkt1.2i4iart,]99austarłyzdnia27lipca2005r.-Prarvooszkolnictrvic
\\JZSZ\,1ll.

ślviadczcnie picnięznc określone rl ustari,ic z. dnia20 lnarca 20l5 r. o działaczach opoz1,,cji antl,konrunistycznej oraz osobach
reprcs.jonorvanvclr z porvodórv politrcznl,clr (Dz.U. zż027 r. poz. 1255).

śrviadczenie rodzicielskie"

zasiłek rnacicrzl,riski. o kttlrl,rn 11,1o\\,a \\, przcpisach o ubezpieczcrliu społecznl,nr rolnikór,r,.

stypendia dla bezrobcltnl,ch 1lnarrsortane zc środkóri,Unii Europe_jskiej lub Funduszu Prac1,. niezaleznie od podnriotu, który,.je

rłl,pIaca.

oświadczam, że jestenl świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożeltiefałszywego oświadczenia.

(miejscowość) (data: dd / mm / rrrr) (podpis rł,nioskodarł,cy)



4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i członków jego gospodarsfwa domowego

w roku .9) opłacane były dolo):

n) Nul.źy rl,pisać rok kalendarzorły, ."v któr,yn osiągnięte doclrody stanowic bęclę podstarł'ę '.rstalerria przeciętnego

rniesięcznego dochodu gospodarstrva donrorvego rrlrioskodarvcy. Zgodnic zań.ż ust. 14 ustarłry z,dnia17 grudnia 202I r.

o dodatku osłonor,r,,vtn rv zrviązku z arl. 411 ust. 10k ustaw), z dnla 2] kwictnia 200l r. - Prawo ochrony środorviska

wysokość przccięhrcgo rniesięcznego dochodujest ustalana rra podstarvie dochodórv osiągrriętych:

a) w 2020 r. - rv przypadku wniosku złożonego lv okresie od dnia 1 stycznia 2022 r, do dnia 3 l lipca 2022 r..

b)w2021l.-wprzypadkur.vnioskuzłoźoncgowokresicoddniaisierpnia2022r.dodnia3lpaździernika2022r.

'o) \4ożnu zazllaczyc więccj niż jedną odpowiedź.

") \ul.źy z,aznaczyc pole.,brak". r,l. przypadku gcly arri za wnioskodawcę, ani za zadnego z członkó',v jego gospodarstwa

dornor,vego nie były odprowadzanc składki na ubezpieczcnic zdrorvotne,

5. Dane doĘczące dochodówl2) członków gospodarstwa domowego

Rok kalendarzorryl3) Krvota alimentów

5.I Łączna kwota alimentów świadczonychnarzecz innych osób w: wyniosła:

]2) Dochodem gospoclarstwa domorvego po o<lliczeniu krvot alimentór.v śrviadczonych naTzęcz innl,ch osób są: przycłrody

podlegającc opodatkclrvanitt na zasadach okrcślonycll lv ań. 27, ań.30b, art. 30c, art. 30c i ar1. 30f ustawy z dnia26 lipca l991 r.

o podatku dochodolłyrr od osób ftzycznycll (Dz. L. z,2021 r. poz. l |28, z poź,n. zm.) pomniejszol]e o koszty uzyskania

przychodu, nalcżny podatck dochodowy od osób flzycznych, składki na ubezpieczenia społeczne rliczaliczone do kosztórv

uzyskania przychodLt oraz składki na ubezpieczelric zdrowotne, dochody nicpodlcgające opodatkorvarriu podatkiern

doclrodowym od osób fizl,cznych (organ ustala jc na podstalvic ośrviadczenia rvnioskoda\vc}, za\yartcgo rv części ttt
.rvniosku), dochody z gospodarsfiva rolnego (organ ustala je na podstarvie rvielkości gospodarstrva rolnego podanej przez
rvnioskodarlcę lv części IV wniosku). dochody z ilziałalności opodatkolvanej na podstarvie ].rzepisów o zrycz,ałtowanym

podatku dochodowyrn.
l3) Podstarną ustalenia przeciętnego n-ricsięcznego dochoclu gospodarstwa domowego rvIrioskodawcy sa dochody

osiągnięte:

a) rv 2020 r. - rv przypadku r,miosku złozonego w okresie od dnia l stycznia 2022 r, do dnia 3 l lipca 2022 r..

b) w 202 l r. - .nv przypadku wniosku złożoncgo rv okrcsic od dnia 1 sierpnia 2022 r, clo clnia 3l paźdztemlka 2022 r.

5.2 W roku kalendarzolvym, o którym mowa w pkt 4, ,,vnioskodawca lub członkowie jego gospodarstwa

donrorvego wskazani w pkt 2 wniosku:

- osiągnęii dochody niepodlegające opodatkorvaniu podatkierrr dochodowym od osób flzycznychna
zasadach określonych w art. 27 , art. 30b, afi. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnta 26 Lipca 199I r.

o podatku dochodorvym od osób fizycznych
(w przypadkLL zaznaczcnia .,TAK" rralczy dodatkorł,o wypełrrić ośrł,iadczenie o doclrodzie rvlrioskodawcy 1ub

człankalczłonków jego gospodarsh,va domorvcgo za§,arte rv części III lvniosku)

Tak

)

Nie

] Zut łuau W ezpte czeń S p o łe c zrrych

! rury Rolniczego lJbezpieczenia Społecznego

! t.uki')

I inn.go podmiotu (Nazwa i adres podmioru) ,...........,.......



osiągnęli dochody z gospodarstwa rolnego
(w przypadku zaznaczenia,,TAK" nalezy wypcłnió ośrviadczcnie o wiclkości gospcldarstrva rolnego wnioskodawcy lub

członk,aJczłotlków jego gospotlarslrva donlowcgo zawafie rv części IV wrriosku)

'fak

Nie

CZĘŚCru

oŚwrłuczEl{IA

Oświadczam, że,.

- osoby rvymienionc w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,

- wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,

Do wniosku dołączam następującc dokumcnty:

1)

2)

3)

oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczeniu.

(podpis rvnioskodari,c},)(nl iejscolvość) (data: dc / nłril / rrrr)


