Leszno, dnia ....………………………………..
……………………………………………………….…
(Imię i nazwisko ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu)

……………………………………………………
(dokładny adres)

OŚWIADCZENIE O ŚREDNIM MIESIĘCZNYM DOCHODZIE PRZYPADAJĄCYM W 2019 r.
(załącznik do WNIOSKU O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU)

Oświadczam, co następuje:
1. Oświadczam,
że
średni
miesięczny
dochód*
przypadający
w
2019
r.
na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o
dopłatę do czynszu, wynosi:
Lp.

Wysokość średniego miesięcznego dochodu*
przypadającego w 2019 r. na jednego członka
gospodarstwa domowego

Imię i
nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RAZEM
Średni miesięczny dochód
wynosi…………….zł

przypadający

w

2019

r.

na

1

członka

gospodarstwa

domowego

* Za dochód w myśl art. 3 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj.: Dz. U z 2019 poz. 2133) uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w
przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w
2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.2) ),
dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,
924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na
podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1
hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 130

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
……………………………………………………..
(podpis ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu)

Leszno, dnia ....………………………………..
……………………………………………………….…
(Imię i nazwisko ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu)

……………………………………………………
(dokładny adres)

OŚWIADCZENIE O NAJMOWANIU ALBO PODNAJMOWANIU LOKALU
MIESZKALNEGO PRZED DNIEM 14 MARCA 2020 r.
( załącznik do WNIOSKU O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY
O DOPŁATĘ DO CZYNSZU)

1. Oświadczam, że lokal mieszkalny, który najmuję/podnajmuję w dniu składania
Wniosku

o

dodatek

mieszkaniowy

powiększony

o

dopłatę

do

czynszu

najmowany/podnajmowany był przed dniem 14 marca 2020 r.
TAK

NIE

W przypadku zaznaczenia NIE w pkt 1, proszę wypełnić dodatkowo pkt 2

2. Oświadczam, że przed 14 marca 2020 r. najmowałam/łem albo podnajmowałam/łem
inny lokal mieszkalny niż ten, który najmuję/podnajmuję w dniu złożenia Wniosku
o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
TAK

NIE

3. Oświadczam, że wcześniej przysługiwał mi dodatek mieszkaniowy powiększony
o dopłatę do czynszu.
TAK

NIE

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

……………………………………………………..
(podpis ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:















Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Kazimierza Karasia 15;
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Wiolettę Kaczmarek, z którą można kontaktować się za pomocą adresu:
iod@leszno.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

Miasto Leszno przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych
osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi;
Miasto Leszno przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Posiada Pani/Pan:

Prawo dostępu do danych osobowych;

Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Prawo ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;

Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lub art. 9, ust. 2 lit. a RODO.

Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Leszno, dnia ....………………..
……………………………………………………
(Imię i nazwisko ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy
powiększony o dopłatę do czynszu)

……………………………………………………
(dokładny adres)

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO CZYNSZU OPŁACANEGO
PRZEZ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY
O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

Należny czynsz na dzień 14 marca 2020 r. wynosił: ………………………………………………

………..……..….……………………………..…
(podpis właściciela/zarządcy domu)

