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OFERTA SIM MAŁOPOLSKA

SIM Małopolska oferuje prawo najmu instytucjonalnego, z możliwością dziedziczenia. Oferta
SIM stanowi alternatywę dla kredytu hipotecznego. Pozyskaj własne M z ustawową gwarancją
niskiego czynszu oraz możliwością wykupu lokalu mieszkalnego po latach.

Dla poszukujących stabilizacji
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Dla lokalnej społeczności

Realizujemy funkcjonalne budownictwo społeczne w nowej odsłonie, skierowane do lokalnej
społeczności, tworzone w szczególności z myślą o młodych rodzinach, seniorach oraz osobach z
niepełnosprawnościami. Kryteria pierwszeństwa naboru wniosków o zawarcie umowy najmu
uchwalone zostały przez radę gminy, na terenie której realizowana jest inwestycja.

Dla osób o umiarkowanych dochodach

Oferta SIM powstała z myślą o osobach o średnich dochodach, które posiadają tzw. “zdolność
czynszową”. Aby zostać mieszkańcem SIM, zgodnie z przepisami ustawowymi wysokość dochodu
Twojego gospodarstwa domowego w dniu zawarcia umowy najmu nie może
przekroczyć wartości określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwo
mieszkaniowego – art. 30. ust. 1 pkt 2a.

Opracowano przy wykorzystaniu strony internetowej SiM Małopolska



NAJEM W SZCZEGÓŁACH
nieokreślony, gwarantujący 
najemcy stabilizacjęOkres najmu

14,63 zł za metr kwadratowy – to
maksymalna dopuszczalna ustawowa
stawka czynszu najmu w 2022 roku*

Opłata za najem
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ok. 15% wartości kosztów budowy mieszkania
(600-700 zł za metr kwadratowy )**. Kwota
partycypacji zwracana jest najemcy w przypadku
rezygnacji z najmu lokalu po wniesieniu kwoty
partycypacji przez następnego najemcę tego samego
mieszkania

Wysokość partycypacji 
mieszkańca

Standard wykończenia „mieszkanie pod klucz” – oddane lokale będą gotowe do
zamieszkania (nieumeblowane)

*czynsz może być niższy, maksymalna dopuszczalna stawka wynika z przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 
finansowym wsparciu  tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 
osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (art. 7c.)

** ostateczna wysokość „partycypacji” określona zostanie po sporządzeniu kosztorysu inwestycji

Opracowano przy wykorzystaniu strony internetowej SiM Małopolska



NABÓR WNIOSKÓW 

MIESZKAŃCÓW 

KROK PO KROKU
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Podjęcie prze z Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej uchwały NR XLVII/478/22 z

dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków

o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku

zlokalizowanym w Dąbrowie Tarnowskiej wybudowanym w ramach inwestycji

realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM małopolska sp. z o.o., na

zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach

popierania budownictwa mieszkaniowego.

https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2147482,uchwala-nr-xlvii47822-

rady-miejskiej-w-dabrowie-tarnowskiej-z-dnia-15-lipca-2022-r-w-sprawie-kryteri.html

NABÓR WNIOSKÓW – KROK PO KROKU
KROK 1

KROK 2 Zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej ogłoszony został nabór wniosków o

zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul.

Wyszyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Wzór wniosku znajduje się na stronie

http://www.dabrowatar.pl/ pod banerem SiM Małopolska.

NABÓR TRWA OD 12 WRZEŚNIA DO 12 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

KROK 3 Wypełniony wniosek w wersji papierowej należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu

Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

Na zamkniętej kopercie należy umieścić:

❑ IMIĘ, NAZWISKI I ADRES WNIOSKODAWCY,

❑ DOPISEK: „WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NAJMU Z SiM MAŁOPOLSKA”

https://bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska,a,2147482,uchwala-nr-xlvii47822-rady-miejskiej-w-dabrowie-tarnowskiej-z-dnia-15-lipca-2022-r-w-sprawie-kryteri.html
http://www.dabrowatar.pl/


Po zakończonym okresie naboru wniosków tj. po 20 września 2022 roku Komisja

powołana zarządzeniem Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej rozpatrzy złożone wnioski,

dokona formalnej oceny i na bazie uchwały Radu Miejskiej (określonej w kroku 1)

przydzieli każdemu wnioskodawcy określoną ilość punktów zgodnie z kryteriami

określonymi w uchwale. Efektem pracy Komisji będzie opracowana lista najemców

oraz lista rezerwowa, które zostaną przekazane do SiM Małopolska. O kolejności

wpisu na listę decyduje liczba punktów przyznanych wnioskodawcy na podstawie

wszystkich kryteriów.

NABÓR WNIOSKÓW – KROK PO KROKU
KROK 4

KROK 5 Po otrzymaniu listy najemców wraz z listą rezerwową SIM Małopolska skontaktuje się

z potencjalnymi najemcami w celu zawarcia umów rezerwacyjnych (umowa

partycypacji w kosztach budowy) oraz dokonania przydziału lokali. W umowie

rezerwacyjnej określona zostanie także wysokość oraz termin wpłaty partycypacji.

Na podstawie kosztorysu szacunkowego opracowanego na etapie koncepcji

architektonicznej dla inwestycji w Dąbrowie Tarnowskiej wielkość wkładu

partycypacyjnego wynosić będzie – ok. 1 277,40 zł za metr kwadratowy.

KROK 6 Uiszczenie wpłat partycypacyjnych przez mieszkańców wymagane jest przez Bank

Gospodarstwa Krajowego na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego. Dopiero po

uzyskaniu całości wpłaty możliwe jest wydanie pozytywnej decyzji kredytowej oraz

uruchomienie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

Kwota wpłaty, w zależności od specyfiki danej inwestycji, rozłożona zostanie na

odpowiednie raty. Zgodnie z harmonogramem wpłata ostatniej raty planowana jest

na marzec 2023 roku.



WNIOSEK

- JAK WYPEŁNIĆ
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Należy wypełnić czytelnie 

poszczególne rubryki, 

WIELKIMI literami, bez 

skreśleń i poprawek, po 

zapoznaniu się z 

pouczeniem.

I. Dane wnioskodawcy
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WNIOSEK – punkt I



Należy zaznaczyć jedną 

odpowiedź, wybór ma 

charakter informacyjny.

II. Preferencje 
wnioskodawcy 

dotyczące lokalu
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WNIOSEK – punkt II



Należy wypełnić czytelnie poszczególne 

rubryki, WIELKIMI literami, bez skreśleń 

i poprawek, po zapoznaniu się z 

pouczeniem.

1. Oświadczenie o osobach

zgłoszonych do wspólnego 

zamieszkania 
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WNIOSEK – punkt III, ppkt.1



Zgodnie z numeracją osób wpisanych 

przed tabelą w oświadczeniu o składzie 

gospodarstwa domowego wnioskodawcy 

należy wymienić oddzielnie każde źródło 

dochodu dla każdej z osób.

2. Oświadczenie o dochodach 
wszystkich członków 

gospodarstwa domowego
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WNIOSEK – punkt III, ppkt.2



„CYTAT”

DOCHODY 
opodatkowane

1. PIT-36 za 2021 rok
Od sumy poz. 127 i 189 należy odjąć:

➢ sumę poz. 202 i 203 (składki na ubezp. 

społeczne)

➢ Poz. 290 i 291 (składki na ubezp. zdrowotne)

➢ poz. 296 podatek należny

➢ ponadto osoby do 26 roku życia podają przychody 

pomniejszone o składki społeczne i zdrowotne



„CYTAT”

DOCHODY 
opodatkowane

1. PIT-37 za 2021 rok
Od sumy poz. 74 i 108 należy odjąć:

➢ sumę poz. 110 i 111 (składki na ubezp. 

społeczne)

➢ poz. 120 i 121 (składki na ubezp. zdrowotne)

➢ poz. 126 podatek należny

➢ ponadto osoby do 26 roku życia podają przychody 

pomniejszone o składki społeczne i zdrowotne
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Osoby rozliczające się w 2021 roku na podstawie

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

fizyczne tj. ryczałt ewidencjonowany, karta

podatkowa ustalają dochód na podstawie

Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

z dnia 29 lipca 2022 roku.

Dochód ustalany jest na podstawie:

➢ ustalenia formy opodatkowania,

➢ wysokości przychodów w danym roku,

➢ stawki podatku (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12,5%, 15%, 17%),

➢ wysokości opłaconego podatku



Osoby osiągające dochód z pracy                 

w gospodarstwie rolnym ustalają go zgodnie 

z Obwieszczeniem                              

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 22 września 2021 r.                          

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu 

z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

DOCHODY 
z gospodarstwa rolnego

Dochód roczny zgodnie 

z tym obwieszczeniem to: 

3 819,00 zł



DOCHODY NIEOPODATKOWANE

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. Wymienia ponad 100 kategorii

przychodów, uzyskanie których nie spowoduje konieczności ich opodatkowania. Pełen katalog

zwolnień zajdziesz w art. 21

Dla przykłady wymienimy tylko niektóre z nich, najbardziej popularne zwolnienia od podatku

dochodowego m.in.:
➢ dochody osób do ukończenia 26 roku życia, gdy nie przekraczają one limitu kwoty 85 528 zł,

➢ zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,

długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2

280 zł,

➢ świadczenia z pomocy społecznej,

➢ alimenty: na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, na rzecz dzieci, bez względu na wiek,

które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, na rzecz osób pozostałych - do

wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł,

➢ odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

➢ wygrane do 760 zł,

➢ diet z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych do 2280 zł miesięcznie,

➢ dodatki za rozłąkę,



DOCHODY NIEOPODATKOWANE 
➢ dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych,

➢ dochodów z wynajmu mniej niż 5 pokoi gościnnych w budynkach na terenach wiejskich (oraz z 

dochodów z wyżywienia gości),

➢ dodatki mieszkaniowe,

➢ przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników,

➢ dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym,

➢ dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w 

części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn,

➢ odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa,

➢ dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

➢ ze służby kandydackiej w Policji, Straży Granicznej, PSP,

➢ wypłaty z IKE - jeżeli oszczędności są gromadzone tylko na jednym koncie,

➢ dodatku kombatanckiego,

➢ dochodów z wynajmu składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

➢ dotacji otrzymanych na SAPARD,

➢ środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej,

➢ świadczeń wypłacanych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

- c.d.



KRYTERIA 

PIERWSZEŃSTWA 

NABORU

- JAK WYPEŁNIĆ
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Jeżeli TAK, dołączamy kopię książeczki mieszkaniowej
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KRYTERIA – pkt.1



Jeżeli TAK, dołączamy oświadczenie z załącznika Nr 1 do wniosku
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KRYTERIA – pkt.2



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium
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KRYTERIA – pkt.3

JAN NOWAK



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium
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KRYTERIA – pkt.4



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium i jednocześnie 

dołączamy akty urodzenia lub inne dokumenty obrazujące stan faktyczny
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KRYTERIA – pkt.5



Jeżeli TAK, dołączamy oświadczenie z załącznika Nr 2 do wniosku
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KRYTERIA – pkt.6



Jeżeli TAK, dołączamy oświadczenie z załącznika Nr 3 do wniosku              
i jednocześnie wpisujemy w kolumnie 5 imię i nazwisko osoby lub osób 

której to kryterium dotyczy
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KRYTERIA – pkt.7



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium i jednocześnie 

dołączamy kopię orzeczenia o niepełnosprawności
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KRYTERIA – pkt.8

JAN NOWAK

ANNA NOWAK



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium i jednocześnie 

dołączamy zaświadczenie o zatrudnieniu
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KRYTERIA – pkt.9

JAN NOWAK



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium i jednocześnie 

dołączamy zaświadczenie o zatrudnieniu
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KRYTERIA – pkt.10

JAN NOWAK



Jeżeli TAK, w kolumnie 5 wpisujemy imię i nazwisko członka 
gospodarstwa domowego którego dotyczy to kryterium i jednocześnie 

dołączamy oświadczenie z załącznika Nr 4 do wniosku
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KRYTERIA – pkt.11

JAN NOWAK



Jeżeli TAK, dołączamy kopię decyzji w sprawie uznania za repatrianta lub 
kopię karty pobytu w przypadku uchodźcy
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KRYTERIA – pkt.12



Jeżeli TAK, dołączamy oświadczenie z załącznika Nr 5 do wniosku
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KRYTERIA – pkt.13
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. przetwarzania danych osobowych w związku 

ze realizacją zadań wynikających 
z ustawy 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa 

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych 
w pierwszych latach najmu mieszkania

NALEŻY WYPEŁNIĆ I PODPISAĆ



KONTAKT
Społeczna Inicjatywa 

Mieszkaniowa

Gmina Dąbrowa Tarnowska

URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

RYNEK 34

33-200 DĄBROWA TARNOWSKA

tel.: 642-27-75, 655-40-(00-03)

fax: (14) 642-27-47

www.dabrowatar.pl

umdt@dabrowatar.pl burmistrz@dabrowatar.pl

ul. Rynek 1632-800 Brzesko
biuro@simmalopolska.pl

+48 570 835 635

KOORDYNATOR SiM Małopolska
dla gminy: Borzęcin, Dąbrowa Tarnowska, 

Wierzchosławice

tel. +48 502 440 084

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!

http://www.dabrowatar.pl/
mailto:umdt@dabrowatar.pl
mailto:burmistrz@dabrowatar.pl
mailto:biuro@simmalopolska.pl
tel:+48570835635

