
.....................................................                                                
imię i nazwisko składającego deklarację                                                        

................................................................... 
dokładny adres 

  

DEKLARACJA   O   DOCHODACH 

za ……………..rok. 
 

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

 

L.p. IMIĘ I NAZWISKO STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

DATA URODZENIA 

1  Wnioskodawca  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

L.p. 

(1) 
Miejsce pracy-nauki (2) Źródła dochodu Wysokość dochodu         

w zł. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:  

 

 

OBJAŚNIENIA: 

1. Podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonych w pierwszej tabeli, 

2. Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

 

 

 

 

 



Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi .................................... zł., 

t.j. miesięcznie ........................................ zł. 

 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na 

podstawie których 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 przyjmującego                                                                                 podpis czytelny składającego deklarację 

 

 

Wyjaśnienia: 

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 

odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 

określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu. 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 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w 

przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. 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 2016r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U. z 2018r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z 

dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych 

latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na 

podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. o grobach weteranów walk o wolność i 

niepodległość Polski (Dz.U. poz. 2529). 

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w 

hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579). 

 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o., ul. Fabryczna 1/1HA, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632-65-19 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –j.w. lub biuro@belchatowskietbs.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa i wyrażonej zgody. 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16903670_art(3)_1?pit=2019-04-01
https://sip.lex.pl/#/document/18196005?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18282250?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17720793?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18746456?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18796418?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16791718?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT


5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą okres do zawarcia umowy i  trwania umowy oraz  przez okres 6 
lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora  
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych 
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 
zawarcia umowy. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: 
-przydziału lokalu, 
-zawarcia umowy najmu lub umowy partycypacyjnej, 
-wykonywania umowy handlowej związanej z najmem lokalu 
-przekazania innym podmiotom 
 
Podpisy…………………………………………………………………………….………..……………………………………….…………………………………….
. 
 

 

 

 

 


