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

Deklaracja  o wysokości dochodów członków gospodarstwa  domowego 
 
                za okres  ..............................................................................................................................  
                        ( pełnych  trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę 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    …………………………………………………………………………………………....... 

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

7. ……………………………………………………………………………………………... 

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



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 
 

 

 

 

  

 Razem dochody gospodarstwa domowego  
 

                      
 
Średni  łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi...................................zł,  to jest 
miesięcznie......................zł. 
 
 
 
            Składając osobiście niniejszą deklarację  oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty  na 
których podstawie 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. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
                 
                                                                
.............................................                                                                    ................................................. 
   (podpis przyjmującego)                                                                                     (podpis  składającego )      
        deklarację) 
 
 
 
 
 
Objaśnienia: 

1.Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą. 
2.Wypełnić oddzielnie każde źródło dochodu.      



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

        ( imię i nazwisko) 

 

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

               ( adres ) 

 

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

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

                 Uprzedzony(a)  o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego 

oświadczam, że Ja i współmałżonek nie posiadam/y tytułu prawnego do innego lokalu 

mieszkalnego  ( mieszkania spółdzielczego, komunalnego, w budynku prywatnym oraz domu 

jednorodzinnego w tej samej lub pobliskiej* miejscowości), co potwierdzam własnoręcznym 

podpisem. 

 

 

 

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

            ( data)                                                                                            ( czytelny podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Pobliska miejscowość to miejscowość położona w powiecie bełchatowskim lub powiecie 
graniczącym z powiatem bełchatowskim. 
 



OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 

 

Ja……………………………………………….urodzony(-na)…..….………………………… 
                 (imię i nazwisko)                                                          (data i miejscowość) 
 
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: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że zostałem(-łam) pouczony(-na) o odpowiedzialności karnej z art.233 §6 w zw. 
z art.233§1 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego świadectwa. 
 
 
 
 
………………………….                                                           ……………………….. 
  (miejscowość, data)                                                                               (podpis) 
 
 
 
 
 
*)Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

 Oświadczam, że nie mam zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, oraz nie posiadam 

domu mieszkalnego lub mieszkania na terenie Gminy Kleszczów i poza terenem Gminy 

Kleszczów oraz, że na przestrzeni ostatnich 5 lat nie sprzedałem (sprzedałam) i nie darowałem 

(darowałam) domu mieszkalnego i mieszkania innym osobom. 

Oświadczam, że znane są mi przepisy art.233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

Imię i nazwisko 

………………………………… 

Adres………………………….. 

…………………………........... 

Nr i seria dowodu osobistego 

…………………………………..   …………..…………………………… 

Kleszczów, dn……………………   (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

Imię i nazwisko 

………………………………… 

Adres………………………….. 

…………………………........... 

Nr i seria dowodu osobistego 

………………………………….   …………..…………………………… 

Kleszczów, dn……………………   (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
 

 Oświadczam, że mieszkam w miejscu mojego stałego zameldowania a łączna liczba 

osób faktycznie zamieszkujących w zajmowanym przeze mnie domu/ lokalu wynosi…………. 

Ponadto oświadczam, że w zamieszkiwanym przeze mnie domu/lokalu łączna powierzchnia 

pokoi (bez wc, łazienki, kuchni, przedpokoju) wynosi………………m2 . 

Oświadczam, że znane są mi przepisy art.233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

Imię i nazwisko 

………………………………… 

Adres………………………….. 

…………………………........... 

Nr i seria dowodu osobistego 

…………………………………..   …………..…………………………… 

Kleszczów, dn……………………   (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

Imię i nazwisko 

………………………………… 

Adres………………………….. 

…………………………........... 

Nr i seria dowodu osobistego 

………………………………….   …………..…………………………… 

Kleszczów, dn……………………   (Podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 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) – dalej

jako „RODO”, informuję, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Kleszczów, mający swoją siedzibę w Urzędzie 

Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować 

w następujący sposób: 

• listownie na adres: Urząd Gminy w Kleszczowie ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów

• przez email: kleszczow@kleszczow.pl

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.

• Przez email: iod@kleszczow.pl

III. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zawarcia umowy najmu lokalu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny, Uchwała Nr XXVI/359/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 listopada 2020r w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz Uchwała Rady Gminy 

Kleszczów z dnia 25 listopada 2021r. Nr XXXIX/524/2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kleszczów na lata 2022-2026.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, 
a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną B5.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa (np. instytucje prowadzące kontrolę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, sądy, administracja 

publiczna). 

Jeżeli zostanie Ci przyznany lokal Twoje dane osobowe będą przekazane Zakładowi Komunalnemu – 

Administratorowi gminnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych, któremu Gmina Kleszczów 

powierzyła zadanie dot. Administrowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi na terenie 

Gminy Kleszczów 

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

b. prawo do sprostowania Twoich danych osobowych;

c. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

VIII. Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia wniosku.
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