
   Warunki do skorzystania przez gospodarstwo domowe z częściowego zwolnienia z opłaty 

 
Przesłankę do skorzystania przez gospodarstwo domowe ze zwolnienia z opłaty stanowi wysokość dochodu, który zgodnie                  

z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz.163  z późn. zm.) nie może przekraczać                                     
- w przypadku: 

1) osoby samotnie gospodarującej - kwoty 542,00 zł;  
2) osoby w rodzinie - kwoty 456,00 zł; 
3) rodziny - sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia lub w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

 
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 

1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach    o podatku 
dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania 
przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach   o podatku dochodowym od osób fizycznych  i składkami 
na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, związane                          z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na 
ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że 
dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za 
poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, 
za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 
2)   opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych  w 
przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie 
zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na 
podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł. Dochody z pozarolniczej 
działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się. 

 
Do dochodu nie wlicza się: 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; 
2) zasiłku celowego; 
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie 

oświaty; 
4) wartości świadczenia w naturze; 
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;   
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.                                                                                                                                                                

 
Celem udowodnienia prawa do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia, osoba uprawniona powinna złożyć w Suwalskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach dokumenty potwierdzające wskazany w oświadczeniu 
dochód, zgodnie  z wykazem zawartym w uchwale nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r.: 

a) zaświadczenie z ZUS o wysokości renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, decyzja 
z PUP o przyznaniu/odmowie zasiłku dla bezrobotnych, dodatku stażowego itp., lub 
b) zaświadczenie (w przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia osoba może złożyć pod odpowiedzialnością karną 
oświadczenie) o uzyskaniu dochodu z tytułu zatrudnienia, z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, dochodu z działalności 
gospodarczej, dochodu osiąganego z gospodarstwa rolnego (pow. 1 ha), dochodu z prac dorywczych, z pracy za granicą                            
o osiągnięciu dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotność kryterium dochodowego osoby/rodziny (np. uzyskanie 
wyrównania renty, zasiłku, lub darowizny, spadku itp.), lub 
c) decyzję potwierdzającą korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej przy spełnieniu kryterium dochodowego,  o którym 
mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

Szczegółowych  informacji dotyczących wyliczenia dochodu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Suwałkach                                             
w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Mickiewicza 1 w Suwałkach, pokój nr: 207 i 208, kontakt telefoniczny 
pod nr: 87 562 82 70 lub 87 562 82 80. 
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