Numer sprawy

Data wpływu wniosku

(wypełnia pracownik MZNK)

(wypełnia pracownik MZNK)

MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
SOCJALNEGO LOKALU

…...................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…...................................................................
(adres zamieszkania)

….................................................................................
(numer telefonu)

….................................................................................
(stan cywilny)

Dyrektor Miejskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych
w Jaworznie
Dział Przydziałów Mieszkań
I. Wniosek dot. przyznania najmu socjalnego lokalu dla niżej wymienionych osób:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa
wnioskodawca

(potwierdza komórka ds. ewidencji ludności Urzędu Miejskiego, pok. nr 26)
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MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
SOCJALNEGO LOKALU

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

Wniosek motywuję następująco:

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

Jednocześnie informuję:
1. Najemcą mieszkania, w którym obecnie zamieszkuję jest / był Pan(i)
…..........................................................................................................................................................................

2. Osobami dotychczas zamieszkującymi ze mną są:
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

(potwierdza komórka ds. ewidencji ludności Urzędu Miejskiego, pok. nr 26)

2/5

MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
SOCJALNEGO LOKALU

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

3. Zajmowane obecnie mieszkanie / dom:
•

składa się z …............. pokoi o powierzchni: I pokój …............. m², II pokój …............. m²,
III pokój …............. m², IV pokój …............. m² oraz kuchni o powierzchni …............. m²,

•

obejmuje powierzchnię użytkową wynoszącą …............. m²,

•

położone jest na parterze / …........ piętrze* i wyposażone jest w instalację wodną /
kanalizacyjną / gazową / centralne ogrzewanie / łazienkę*.

4. Wykonano / nie wykonano* wszelkie zalecenia wynikające z obowiązkowego okresowego
przeglądu, m.in.: przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz innych.
5. Informuję, że posiadam zadłużenie / nie posiadam zadłużenia* z tytułu niepłacenia czynszu
najmu i należnych opłat za zajmowany lokal socjalny w wysokości ….......................... zł.
6. Oświadczam, że korzystam / nie korzystam* z dodatku mieszkaniowego.
7. Okres zamieszkiwania wnioskodawcy wynosi ................ .
8. Ilość osób zgłoszonych do wywozu śmieci ..................... .
….................…..................................
(podpis wnioskodawcy)
Potwierdzam zgodność danych dotyczących warunków zamieszkania wnioskodawcy ubiegającego się o zawarcie
kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu.

….........….........................................
(podpis administracji domów)

II. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny / nie posiadam tytułu prawnego*
do

lokalu

mieszkalnego

położonego

na

terenie

Gminy

Miasta

Jaworzna

lub w pobliskiej miejscowości**.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
…..................................................

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

(podpis wnioskodawcy)

(podpis współmałżonka(ki) / partnera(ki)

* niepotrzebne skreślić
** pobliskiej miejscowości – należy przez to rozumieć miejscowość położoną w powiecie, w którym znajduje się lokal
lub powiecie graniczącym z tym powiatem
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MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
SOCJALNEGO LOKALU

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

III. Ja niżej podpisany/-a zapoznałem/-am się z informacją, stanowiącą załącznik nr 3
do wniosku o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu, dotyczącą
przetwarzania danych osobowych*.

1. …..........................................
(data i czytelny podpis)

2. …..........................................
(data i czytelny podpis)

3. …..........................................
(data i czytelny podpis)

4. …..........................................
(data i czytelny podpis)

5. …..........................................
(data i czytelny podpis)

6. Działając w imieniu małoletniego/-ej .............................................. - …....................................................
(imię i nazwisko osoby małoletniej)

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

7. Działając w imieniu małoletniego/-ej .............................................. - …....................................................
(imię i nazwisko osoby małoletniej) (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

8. Działając w imieniu małoletniego/-ej .............................................. - …....................................................
(imię i nazwisko osoby małoletniej) (data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

9. Działając w imieniu małoletniego/-ej ............................................ - ….....................................................
(imię i nazwisko osoby małoletniej)

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

* czytelny podpis wszystkich osób, których dane osobowe zostały umieszczone we wniosku o zawarcie kolejnej umowy najmu
socjalnego lokalu; w przypadku małoletnich informację podpisują rodzice / opiekunowie prawni
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MIEJSKI ZARZĄD
NIERUCHOMOŚCI
KOMUNALNYCH
W JAWORZNIE

WNIOSEK O ZAWARCIE KOLEJNEJ UMOWY NAJMU
SOCJALNEGO LOKALU

DZIAŁ
PRZYDZIAŁÓW
MIESZKAŃ

IV. Załączniki:
Załącznik nr 1 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
Załącznik nr 2 - oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dot. małoletnich,
Załącznik nr 3 - informacja dot. przetwarzania danych osobowych,
Załącznik nr 4 - oświadczenie o stanie majątkowym,
Załącznik nr 5 - deklaracja o dochodach,
Załącznik nr 6 - …................................................................................................................................
Załącznik nr 7 - …................................................................................................................................
Załącznik nr 8 - …................................................................................................................................
Załącznik nr 9 - …................................................................................................................................
Załącznik nr 10 - …..............................................................................................................................
Załącznik nr 11 - …..............................................................................................................................
Załącznik nr 12 - …..............................................................................................................................
Załącznik nr 13 - …..............................................................................................................................
Załącznik nr 14 - …..............................................................................................................................
Załącznik nr 15 - …..............................................................................................................................

…........……………………………………

........………………………………………

(podpis przyjmującego)

(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 1 do wniosku
o zawarcie kolejnej umowy
najmu socjalnego lokalu
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/-y:
…………………………………………………. oświadczam, że:
na podstawie art. 6 ust. 1 litera a oraz art. 9 ust. 2 litera a 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,
w zakresie prowadzonego rejestru wniosków o ustalenie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu
gminy.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Uchwały Nr XV/173/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny, w zakresie prowadzonego rejestru wniosków o ustalenie uprawnień do najmu lokali
z mieszkaniowego zasobu gminy. Powyższe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Zostałam/-em poinformowany, że:
1. Administratorem danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl,
adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno.
3. Zgromadzone przez Administratora dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym
podstawę prawną ich przetwarzania.
4. Administrator danych osobowych przetwarza moje dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MZNK w Jaworznie
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor MZNK w Jaworznie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji celu oraz ewentualnych roszczeń,
a następnie zostaną trwale usunięte przez Administratora danych.
8. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
zawarcia umowy z Administratorem danych.
9. Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi prawach:
1. Dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz prawo
ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje
mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy.

…..................................................................................
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 2 do wniosku
o zawarcie kolejnej umowy
najmu socjalnego lokalu

OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana/-y:
….......…................................ działając w imieniu małoletniego/-ej ….......…............................... oświadczam, że:
na podstawie art. 6 ust. 1 litera a oraz art. 9 ust. 2 litera a 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), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych małoletniego/-ej, w zakresie prowadzonego rejestru wniosków o ustalenie uprawnień do najmu
lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.
Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Uchwały Nr XV/173/2011
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny. Powyższe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zostałam/-em poinformowany, że:
1. Administratorem danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl,
adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno.
3. Zgromadzone przez Administratora dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym
podstawę prawną ich przetwarzania.
4. Administrator danych osobowych przetwarza moje dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami moich danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MZNK w Jaworznie
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor MZNK w Jaworznie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Moje dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji celu oraz ewentualnych roszczeń,
a następnie zostaną trwale usunięte przez Administratora danych.
8. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością
zawarcia umowy z Administratorem danych.
9. Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Oświadczam, że zostałam/-em poinformowany o przysługujących mi prawach:
1. Dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz prawo
ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje
mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie
danych osobowych dotyczących mnie narusza przepisy.

…..................................................................................
(data i czytelny podpis)

Załącznik nr 3 do wniosku
o zawarcie kolejnej umowy
najmu socjalnego lokalu

INFORMACJA
Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań wynikających z: ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, Uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna oraz ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w zakresie prowadzonego rejestru wniosków o ustalenie uprawnień
do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy. Powyższe dane będą przechowywane przez okres niezbędny
do realizacji wskazanych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
Ponadto informuję, iż:
1. Administratorem danych zgromadzonych w zakresie realizacji wskazanego celu jest Miejski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, ul. Północna 9b.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl,
adres: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno.
3. Zgromadzone przez Administratora dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom posiadającym
podstawę prawną ich przetwarzania.
4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w ww. celach, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MZNK w Jaworznie
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor MZNK w Jaworznie.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji celu oraz ewentualnych roszczeń,
a następnie zostaną trwale usunięte przez Administratora danych.
8. Zgromadzone dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dodatkowo informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo:
1. Dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych oraz prawo
ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
2. Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a
oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy Pani/Pan uzna,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Niniejsza informacja skierowana jest do wiadomości wszystkich osób, które zostały wskazane
we wniosku o zawarcie kolejnej umowy najmu socjalnego lokalu, w tym także osób małoletnich,
reprezentowanych przez rodziców / opiekunów prawnych.

Załącznik nr 4 do wniosku
o zawarcie kolejnej umowy
najmu socjalnego lokalu

Oświadczenie o stanie majątkowym
Ja......................................................................... urodzony(na)................................................
(imię i nazwisko)

oświadczam, że na stan majątkowy* członków gospodarstwa domowego składają się:
I. Nieruchomości:
- mieszkanie – powierzchnia (m²), tytuł prawny:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
- dom – powierzchnia (m²), tytuł prawny:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
- gospodarstwo rolne - rodzaj, powierzchnia (w ha, w tym przeliczeniowych), tytuł prawny:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
- inne nieruchomości (np. działki, grunty) – powierzchnia (m²), tytuł prawny:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
II. Składniki mienia ruchomego:
- pojazdy mechaniczne – marka, model, rok produkcji, data nabycia, wartość szacunkowa:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

- maszyny – rodzaj, rok produkcji, wartość szacunkowa:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
- inne przedmioty wartościowe – rodzaj, wartość szacunkowa:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
III. Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej / obcej:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
- papiery wartościowe – wartość szacunkowa:
…...............................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym:
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

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

(miejscowość, data)

* należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty

(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik nr 5 do wniosku
o zawarcie kolejnej umowy
najmu socjalnego lokalu

..……………………………………………….....

Jaworzno, dnia ........................ 20.......... r.

(imię i nazwisko składającego deklarację)

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

..………………………………………………....

DEKLARACJA O DOCHODACH

za okres ..…………………..............................…………………………….....……………................................……...
(trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku)

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 ..………................………..…………
7. Imię i nazwisko ..……………………….................................................................................................................
stopień pokrewieństwa........................................................... data urodzenia ..………………..................…………
8. Imię i nazwisko ..……………………….................................................................................................................
stopień pokrewieństwa........................................................... data urodzenia ..………................………..…………
9. Imię i nazwisko ..……………………….................................................................................................................
stopień pokrewieństwa........................................................... data urodzenia ..………................………..…………
10. Imię i nazwisko ……………………….................................................................................................................
stopień pokrewieństwa........................................................... data urodzenia ..………................………..…………

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno
członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły:
Lp.¹

Miejsce pracy - nauki

Źródło dochodu ²

Wysokość dochodu w zł

1

2

3

4

Łączny dochód gospodarstwa domowego:

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego ....……...……........................................... zł,
tj. na 1 członka gospodarstwa domowego……………….........…………...........................…….... zł.
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

..………………….…………...

…........…………………………………

(podpis przyjmującego)

(podpis składającego deklarację)

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

