
D E K L A R A C J A    
O  WYSOKOŚCI   DOCHODÓW   CZŁONKÓW   GOSPODARSTWA    DOMOWEGO      

ZA    OKRES ……………………………………..………………………....................……………………
                         (okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie deklaracji)  

Miejscowość / data złożenia 
deklaracji 

I. DANE   SKŁADAJĄCEGO   DEKLARACJĘ

1. Imię i nazwisko składającego 
deklarację

2. Dokładny adres

3. Telefon 

II. OŚWIADCZENIE   O  OSOBACH  WCHODZĄCYCH W  SKŁAD  GOSPODARSTWA   DOMOWEGO

4. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Imię i nazwisko /wnioskodawca/ Data urodzenia

2. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

3. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

4. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

5. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

6. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

7. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

8. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

9. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

10.Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

11.Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia

 



III. OŚWIADCZENIE   O  DOCHODACH CZŁONKÓW GOSPODARSTWA   DOMOWEGO

5. Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły:

L.p.¹ Miejsce pracy - nauki² Źródła dochodu²

Wysokość dochodu w zł
za 3 m-ce poprzedzające
złożenie deklaracji (suma

z 3 m-cy)
a b c d

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

RAZEM DOCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
(suma poz.1-11)    zł

¹ należy podać w kolejności zgodnej z wykazem dotyczącym osób wskazanych jako wchodzące do gospodarstwa domowego
² należy wymienić oddzielnie każde miejsce pracy-nauki oraz źródło dochodu

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka
gospodarstwa domowego  wynosi 

(Iloraz sumy dochodów i ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego podzielony przez 3) zł



KLAUZULA O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA*

„Składając niniejszą deklarację oświadczam, że  jestem świadomy/-a odpowiedzialności  karnej  za złożenie
fałszywego  oświadczenia  i  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość  danych  zamieszczonych  
w deklaracji ”.

*niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………..
              podpis przyjmującego podpis składającego deklarację

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 
prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym 
wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową
realizacji wniosku


