Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX.298.2021
Rady Miasta Ełku
z dnia 26 maja 2021 r.
…………………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy, nr telefonu)

……….……..…………..…………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………………..
(adres zamieszkania)
DEKLARACJA O DOCHODACH 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. Imię i nazwisko ……………………..…………………………………………………………………………..
stopień pokrewieństwa ……………………………………..data urodzenia…………….…………………….…..
7.Imię i nazwisko ……………………..…………………………………………………………………………...
stopień pokrewieństwa ……………………………………..data urodzenia….………….………………………..
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego
gospodarstwa wyniosły:
Lp. 1)
Miejsce pracy – nauki 2)
Źródła dochodu
Wysokość dochodu zł
1

2

3

4

Razem dochody gospodarstwa domowego:
Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ……………….………………………………zł,
to jest miesięcznie ………………..…….…………….. zł.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca
z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13
(tj. dokumenty na których podstawie zadeklarowała dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji
o przyznaniu tego dodatku.

……………………………………….
(podpis przyjmującego)

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

1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku,
w szczególności z zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym.
2. Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Waszych danych.
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 1 celów,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy praw w szczególności:
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
4. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Urząd Miasta Ełku.
6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo
staracie.
7. Wasze dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia 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
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1),
tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie
waszej zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście stroną.
8. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu
profilowaniu.

Zapoznałem/a, się z powyższym.
(imię i nazwisko) ……………….…………….………………………….

OBJAŚNIENIA:
1) Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

