
Objaśnienia: 
1)  Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 
2)  Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
 

 
.................................................................     .................................................. 
(imię i nazwisko składającego deklarację)      (miejscowość)         (data) 
 
................................................................. 
    (dokładny adres) 

 

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego 
za okres………. rok 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
1.  Imię i nazwisko ....................................................................................................... wnioskodawca, 
     data urodzenia ................................................................................................................................. 
2. Imię i nazwisko ..............................................................................................stopień pokrewieństwa1 
    .........................................................................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. ......................................................................................................................................................... 
    ......................................................................................................................................................... 
 

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

Lp.1) Miejsce pracy - nauki Źródła dochodu 2) Wysokość dochodu w zł 
1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    

Razem dochody gospodarstwa domowego:  

Średni dochód gospodarstwa domowego, w okresie 12 miesięcy, wynosi ............................... zł,  to jest 
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 umieszczonych w deklaracji. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że: 
• Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Kaliskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. - siedziba: 62-800 Kalisz, ul. Ks. J. Popiełuszki 3. Zawarte w oświadczeniu dane osobowe 
będą przetwarzane przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wyłącznie w celach 
określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
(t.j. Dz. U. z 2018.1020 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 
poz. 734 ze zm.) 

• Dane te nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu - Zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 
- RODO) 

• Osobom, których dane zawarto w niniejszym oświadczeniu, przysługuje prawo wglądu do treści podanych w formularzu 
informacji i ich poprawiania. 

 
 

 
.........................................................   ............................................................ 

(podpis przyjmującego)                       (podpis składającego deklarację) 
 


