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Deklaracja o wysokości dochodów 
za okres ………………………………………….. 

                                   (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 
1. 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 …………..…….……...... 

 

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

 

L.p.1 Miejsce pracy – nauki Źródła dochodu2 Wysokość dochodu w zł 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Razem dochody gospodarstwa domowego:  

 
 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi  ……………………………………zł 

           to jest miesięcznie   ………………………………….zł 

 

Składający osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których 
podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a 
uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

 
 
        …………………………………………………      ………………………………………………… 
                 podpis wnioskodawcy                 podpis przyjmującego 

                                                           
1 Podać liczbę porządkową ( według osób zmieszczonych przed tabelą) 
2 Wymienić oddzielenie każde źródło dochodu. 
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Oświadczenie 
Pouczony o odpowiedzialności karnej art. 233 § 1 K.K oświadczam co następuje: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

    
     …………………………………………………                   ……………………………….   ……………………………………………… 
                 podpis wnioskodawcy    data             podpis przyjmującego 
 

Na życzenie wnioskodawcy naliczony dodatek może być w całości przekazany na rzecz zarządcy domu 
łącznie z przysługującym ryczałtem za brak w lokalu centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody 
i gazu przewodowego. 

Czy przekazać całość dodatku zarządcy   □ tak   □ nie 

□ niezależnie od wysokości naliczonego dodatku 

□ tylko wówczas, gdy kwota naliczonego dodatku nie przekracza opłat uiszczonych zarządcy   

     domu 
 

        ……………………………………………………. 
                  podpis wnioskodawcy 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 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, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Gminę Somonino. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SOMONINO z siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 
83-314 Somonino, ug@somonino.pl; 

2. W Gminie Somonino wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@somonino.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze związanego m.in. przyznaniem dodatku mieszkaniowego, 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
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