
 
 

Tychy, dnia ………………………………………………. 
 

 
........................................................ 
(imię i nazwisko) 
 
........................................................ 
(adres) 
 
......................................................... 
(nr telefonu) 

 
  

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
 W związku z wnioskiem w sprawie udzielenia ulgi w kosztach eksploatacji budynków w opłacie rocznej 
za 2017 rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach  
przy ul. ............................... świadomy/a odpowiedzialno ści karnej wynikaj ącej z art. 233 § 1 kodeksu 
karnego w brzmieniu „Kto składaj ąc  zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub  
w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawie  ustawy, zeznaje  nieprawd ę lub zataja prawd ę 
podlega karze pozbawienia wolno ści do lat 3” oświadczam, że w 2016 roku uzyskałem/am dochody 
pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe z tytułu: 

 

1) emerytur / rent krajowych lub zagranicznych, zasiłków pieniężnych       ......................... zł 

2) dodatku/zasiłku pielęgnacyjnego, innych dodatków wyszczególnionych  

    w decyzji ZUS lub innego organu             ......................... zł 

3) wynagrodzenia ze stosunku pracy             .......................... zł 

4) prowadzonej działalności gospodarczej          .......................... zł 

5) najmu              .......................... zł 

6) z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności: 

- artystycznej, literackiej, innej                            ...........................zł 

- czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich    ........................... zł 

- udziału w organach stanowiących osób prawnych         ...........................zł 

- umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, najmu         ...........................zł 

- innych (np. prowadzenia gospodarstwa rolnego)         ...........................zł 

7) z innych źródeł  (alimenty, stypendia, sprzedaż przedmiotów lub nieruchomości,  

   wygrane w grach losowych, dywidendy od posiadanych akcji, sprzedaż akcji, obligacji, 

   odsetki od lokat bankowych, itp.) .................................................................................................................... zł 

.............................................................................................................................................................................. zł 

Razem  ........................... zł  

 

W 2016 r.  pozyskałem/am dochody  poza granicami kraju : tak(*)/nie (*)   ........................... zł 
Korzystam z pomocy Opieki Społecznej :                             tak(*)/nie (*)                   ........................... zł  
(**)  Pozostaję na utrzymaniu ................................................................................................................................. 

Zobowi ązuję się doręczyć zaświadczenie z Urz ędu Skarbowego do dnia 15 maja 2017 r.  
Brak zaświadczenia  lub stwierdzenie rozbie żności pomi ędzy informacjami o dochodach zawartymi 
powy żej, a zło żonymi zeznaniami podatkowymi skutkowa ć będzie ponown ą weryfikacj ą wysoko ści 
udzielonej bonifikaty i jej ewentualnym wycofaniem.   
 

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

         (podpis składającego oświadczenie) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Tychy, dnia ............................ 

 
.......................................................... 
(imię i nazwisko) 
 
 ......................................................... 
(adres) 
 
.......................................................... 
(nr telefonu) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE  (*) 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k., oświadczam, że za 2016 r. rozliczyłem/am 

się z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem ZUS i nie złożyłem/am ani nie zamierzam składać do Urzędu Skarbowego 

zeznania podatkowego dotyczącego dochodów uzyskanych w 2016 r.  
 

 

 

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

(podpis składającego oświadczenie) 
 
 
 
(*) Wypełniają wyłącznie emeryci i renciści, którzy dokumentują dochody PIT-40A i treść oświadczenia akceptują 

w całości. 

 

 

 

 

 
 


