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UWAGA! DRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE – DWUSTRONNIE 
PRZED WYPEŁNIENIEM PROSZĘ PRZECZYTAĆ OBJAŚNIENIA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DRUGIEJ STRONIE 

 
..............................................................................                                     .................................................. 
           ( imię i nazwisko składającego deklarację)                                                                                                                         ( miejscowość, data) 
 

.............................................................................. 
                                          (dokładny adres) 
 

.............................................................................. 
                                       (nr telefonu, e-mail) 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
ZA OKRES ..................................................................................... 

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 
 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe, wraz ze mną, składa się z następujących osób: 

1. Imię i nazwisko ................................................................................. – główny lokator, 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 ............................. . 
 
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody NETTO moje i wymienionych wyżej kolejno członków gospodarstwa 
domowego (osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w zasobach KTBS) wyniosły: 
 

Lp.
1) Miejsce pracy – nauki 

(w przypadku pobierania emerytury lub renty wpisać ZUS) 

Źródła dochodu 
2) 

(wymienić każde źródło dochodu, 
np. umowa o pracę, renta, 
emerytura, alimenty, renta 

rodzinna) 

Wysokość dochodu 
3) 

łącznie z 3 m-cy (w zł) 
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SUMA dochodów z wierszy 1 - 5 
 
 

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego 
(SUMA dochodów z wierszy 1 – 5 podzielona przez 3) 
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Objaśnienia: 

1) Należy wypełnić wg kolejności oświadczenia o liczebności członków gospodarstwa domowego 
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
3) Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). 

 

 

 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na podstawie których 
zadeklarowałam(em) dochody, jestem zobowiązana(y) przechowywać przez okres trzech lat, a uprzedzona(y) 
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych w deklaracji. 

 

 

 

 

............................................                                                                                            .................................................... 
            (podpis przyjmującego)                                                                                                                 (podpis składającego deklarację) 
 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, że:  
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. 

z siedzibą w Zielonej Górze (65-034) przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, nr tel. 68/322 19 20, e-mail: 
sekretariat@ktbs.zgora.pl   

2) w sprawie ochrony danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-
mail: iod@ktbs.zgora.pl bądź pisemnie pod adresem siedziby administratora 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o najem lokalu oraz czynności zmierzających do 
zawarcia umowy najmu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty, uprawnione do tego na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz podwykonawcy administratora, w tym podmioty obsługujące systemy 
teleinformatyczne i świadczące usługi IT oraz kancelarie prawne 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt przyjętym 
u administratora 

6) posiada Pan/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania 
swoich danych), ograniczenia; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7) podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny dla skutecznego rozpoznania 
i podjęcia przez administratora decyzji o zawarciu umowy najmu; nieprzekazanie danych będzie skutkować tym, że wniosek 
o najem nie zostanie rozpoznany, a w konsekwencji zostanie rozpatrzony odmownie.  

 
 
 
 
 

....................................................  
(podpis składającego deklarację) 
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