
…...........................................................   Bolesławiec, dnia .................................. 
imię i nazwisko składającego deklarację 
 
............................................................... 

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

............................................................... 
nr telefonu 

DEKLARACJA O  DOCHODACH  1

za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

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

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

członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły: 

Lp. Imię i nazwisko   stopień pokrewieństwa  data urodzenia

Wnioskodawca/Najemca

Lp. Miejsce pracy - nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu w 
zł. brutto

 - Wnioskodawca dołącza deklarację o dochodach przy składaniu wniosku o najem lokalu mieszkalnego.1
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Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumen-
ty, na których podstawie zadeklarowałem/łam 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. 

..................................................      ................................................ 
data i podpis przyjmującego, potwierdzający            data i podpis składającego deklarację  
własnoręczność podpisu składającego deklarację 

Art. 233 Kodeksu karnego 
Kto składając zeznanie mające służyć jako dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowa-
niu na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę – podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat trzech. 

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na  
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie społecznym /
dochód brutto/. W przypadku przychodu, do których są odliczone koszty ryczałtowe ich uzyskania, dochód ustala się po 
odliczeniu tych kosztów. 
Roczny dochód należy spisać z PIT-36, z PIT-37. 
Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 

− pracy, działalności  gospodarczej, 
− umów zlecenia lub o dzieło, 
− zasiłków rodzinnych i wychowawczych, dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych, 
− świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członków gospodarstwa domowego służby wojskowej lub 

zastępczej, 
− środków za rozłąkę, 
− świadczeń wypłacanym załogom pływającym, 
− świadczeń z pomocy społecznej: zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków gwarantowanych, 
− prowadzenie gospodarstwa rolnego, ustalony z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych wg zasad  

określonych  w przepisach o podatkach rolnych,    
− alimentów, stypendiów, emerytur, rent, w tym renty zagraniczne, 
− dywidend  i innych  periodycznie uzyskanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich 

lub wykonywanych wolnych zawodów oraz oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu  
ewidencjonowanego i karty podatkowej. 

Do dochodów nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatków 
mieszkaniowych. 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

„Zgodnie  z  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji o dochodach w celu przeprowadzenia postępowania 
na najem mieszkań wybudowanych przy ul. Zwycięstwa, na działce nr 80/14 w Bolesławcu”. 

        

       ………………………………………. 
                                                                                                      data i podpis 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego:

Średni dochód całego gospodarstwa domowego za 1 miesiąc:

Średni dochód miesięczny na 1 członka gospodarstwa domowego:
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Załącznik do deklaracji o dochodach 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia    

27 kwietnia 2016 roku informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bole-

sławcu sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ul. B. Chrobrego 3, reprezentowana przez za-
rząd spółki. 

2. Inspektor ochrony danych (kontakt: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o., 
ul. B. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec, telefon 75 644 81 11, e-mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na najem lokali 
mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa w Bolesławcu z udziałem najemców w kosztach budowy mieszkań.  

4. Dane będą przetwarzane na podstawie: 
•  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE), 
•  ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tj. Dz. U 
2021r., poz. 2224, z pózn. zm.) 
•  ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkanio-
wych (tj. Dz. U 2022r., poz. 377, z pózn. zm.) 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat, po za-

kończonym postępowaniu. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa 
się na podstawie zgody). 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobo-
wych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016r.   

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie nieuczestniczenie w postępowaniu na najem mieszkań przy ul. Zwycięstwa 
w Bolesławcu z udziałem najemców w kosztach budowy mieszkań. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilo-
wania.         

      
   

.........................................................    ...........................................................      
miejscowość i data          podpis składającego deklarację 
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