
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

Ja...................................................................................urodzony(na)...............................................….
          (imię i nazwisko)                                                                                                   (data urodzenia)

oświadczam, że na stan majątkowy*)  członków gospodarstwa domowego składają się:
I. Nieruchomości:
– mieszkanie–powierzchnia (m2), tytuł prawny:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
– dom–powierzchnia (m2), tytuł prawny:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
– gospodarstwo rolne–rodzaj,powierzchnia(w ha,w tym przeliczeniowych), tytuł prawny:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
– inne nieruchomości(np. działki, grunty)–powierzchnia (m2), tytuł prawny:
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
II. Składniki mienia ruchomego:
– pojazdy mechaniczne–marka, model, rok produkcji, data nabycia,wartość szacunkowa:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
– maszyny–rodzaj,rok produkcji,wartość szacunkowa:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
– inne przedmioty wartościowe–rodzaj, wartość szacunkowa:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
III. Zasoby pieniężne:
– środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej/obcej:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
– papiery wartościowe – wartość szacunkowa:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
*)  Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty



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


