
Deklaracja o wysokości dochodów członków  
gospodarstwa domowego 

 
 

                  …………………………………………………. 
                                                         (miejscowość i data) 

…………………………………………………… 
                  (imiona i nazwiska składających deklarację) 

 
…………………………………………………… 
                                                      (adres) 

 
…………………………………………………… 
 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 
 
Oświadczam/my*, że moje/nasze* gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 
1. Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

2 Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

3 Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

4. Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

5. Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

6. Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

7. Imię i nazwisko  ………………………………………………………data urodzenia ...……………………... 

 
Oświadczam/y*, że w podanym wyżej okresie dochody moje/nasze* i wymienionych wyżej kolejno 
członków mojego/naszego* gospodarstwa domowego wyniosły: 
 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce pracy, nauki Roczna wysokość 
dochodów 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    



L.p. Imię i nazwisko  Miejsce pracy, nauki Roczna wysokość 
dochodów 

1 2 3 4 

    

    

Razem dochody gospodarstwa domowego  

 
Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi …………………………………….…………. 
 

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (brutto). 
 
Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 
- pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 
- dodatków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych, 
- świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej 
- środków za rozłąkę oraz innych świadczeń wypłacanych załogom pływającym, 
- świadczeń z pomocy społecznej, 
- prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów według zasad określonych w przepisach o  
   podatku rolnym, 
- alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych, 
- dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub  
   wykonywania wolnych zawodów oraz oszacowanych przez wnioskodawcę dochodów z ryczałtu ewidencjonowanego i karty  
   podatkowej. 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych 
zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków 
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze  
z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach 
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa  
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa  
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). 

 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam/y*, że jest mi/nam* wiadomo, że dokumenty, na 
których podstawie zadeklarowałem/łam/liśmy* dochody, jestem/śmy* zobowiązany/a/i*  przechowywać 
przez okres 3 lat, a uprzedzony/a/eni* o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 
potwierdzam/y* własnoręcznym/i* podpisem/ami* prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

 
Wyrażam/my* zgodę na przetwarzanie moich/naszych* danych osobowych podanych  w deklaracji                
o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego dla potrzeb realizacji umowy najmu. 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

 
 
……………………………………………………………………………. 
 
                                            (podpis) 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - Ogólne 

Rozporządzenie 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 

(RODO) poniżej znajdzie Pani/Pan/Państwo informacje dotyczące przetwarzania 

Pani/Pana/Państwa danych osobowych, w szczególności informacje na temat celów i podstaw 

przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych, a także przysługujących Pani/Panu/Państwu praw. 

Prosimy o zapoznanie się z nimi.  

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Ostrołęckie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza 1               

07 - 410 Ostrołęka. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej Ostrołęckie TBS Sp. z o.o. ul. 

Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, lub adres e-mail poczta@otbs.com.pl.  

3. Pani/Pana/Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f   

RODO, tj.  w oparciu o niezbędność przetwarzania  do celów wynikających z umowy 

i z prawnie uzasadnionych interesów.  

4. Pani/Pana/Państwa dane osobowe są  przetwarzane na podstawie wniosków o najem 

lokalu mieszkalnego, umów partycypacyjnych  i najmu w celach: zawarcia i realizacji 

umowy najmu/partycypacji/świadczenia usług, obsługi księgowo – bankowej, 

windykacyjnych, wykonywania przeglądów technicznych wynikających z przepisów 

prawa budowlanego, wykonywania robót konserwacyjnych, remontowych                          

i modernizacyjnych, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski. 

5. W ramach celów, o których mowa w pkt 4 Pani/Pana/Państwa dane (imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, numer telefonu) będą udostępniane procesorom (dostarczanie 

korespondencji, wykonywanie remontów i przeglądów) na podstawie umów 

powierzenia przetwarzania danych osobowych.   

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Państwa danych osobowych przysługuje 

Pani/Panu/Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu, sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia Pani/Pana/Państwa danych osobowych oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego.  

7. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie trwania stosunku 

prawnego wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1020) 

oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1234 ze zm.), dochodzenia roszczeń i uprawnień oraz przepisów dotyczących 

archiwizacji dokumentów.  

 
 
 
 
 
 

mailto:poczta@otbs.com.pl

