DZIERŻONIOWSKIE
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
58-200 Dzierżoniów

ul. Kopernika 25A/1,

tel. 74 831-22-60

e-mail: biuro@dtbs.pl

www.dtbs.pl

Data wpływu do spółki: ………………………….
Dane najemcy:

…………………………………………………………………..
imię i nazwisko

…………………………………………….........................
adres zamieszkania

…………………………………………………………………..
numer telefonu

DEKLARACJA DOCHODÓW
należy wypełnić i dostarczyć do biura DTBS do dnia 31.05.2019 r.
stopień pokrewieństwa z głównym najemcą
L.p.

Imię i nazwisko

(żona/mąż, konkubina /konkubent, córka/syn,
pasierb/pasierbica, matka/ojciec, teściowa/teść, siostra/brat,
synowa/zięć, wnuczka/wnuk, dalsza rodzina, osoba obca)

1.

data urodzenia

GŁÓWNY NAJEMCA

2.
3.
4.
5.
Oświadczam, że w roku 2018 dochody moje i członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

L.p.

Miejsce pracy/nauki
(nazwa firmy lub
szkoły/przedszkola)

Imię, nazwisko

Źródło dochodu
(etat, renta,
emerytura,
działalność itp.)

Wysokość rocznego
dochodu za 2018 r.
(BRUTTO)*

1.
2.
3.
4.
5.
A.

Łączny dochód gospodarstwa domowego za rok 2018:

B.

Średni dochód na jednego członka rodziny w 2018 r. wyniósł**:

C.

Miesięczny dochód na jednego członka rodziny w 2018 r. wyniósł***:

*Roczny dochód = przychód – koszty uzyskania - składki na ubezpieczenia społeczne
** Łączny dochód podzielić przez liczbę osób
***Średni dochód na jednego członka podzielić na 12 miesięcy

Składając osobiście niniejszą deklarację o ś w i a d c z a m , że w powyższej tabeli wymienione zostały wszystkie dochody
z wymienionych źródeł członków gospodarstwa domowego, z którymi zamieszkuję. Jest mi wiadome, że istnieje obowiązek
przechowywania dokumentów, na podstawie których zdeklarowane zostały dochody przez okres 3 lat.

Dzierżoniów, dnia .......................... 2019 r.

........................................................................
podpis składającego deklarację

OŚWIADCZENIA
1. Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że w powyższej tabeli wymienione zostały wszystkie
dochody z wymienionych źródeł członków gospodarstwa domowego, z którymi zamieszkuję. Jest mi
wiadome, że istnieje obowiązek przechowywania dokumentów, na podstawie których zdeklarowane
zostały dochody przez okres 3 lat.
2. Oświadczam, że zarówno Ja jak również osoby zgłoszone przeze mnie do wspólnego zamieszkania :
☐ nie posiadamy tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Dzierżoniowa
☐ posiadamy tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego na terenie Dzierżoniowa
3. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych t. j. w Dz. U. z
2016 r., poz. 922 z późn. zmianami, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowanie
danych osobowych w sprawach związanych z wynajmem mieszkania w zasobach DTBS Sp. z o.o.
4. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, prawdziwość danych umieszczonych
w deklaracji potwierdzam własnoręcznym podpisem.
5. Na żądanie DTBS przedstawię zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości
dochodów uzyskanych przeze mnie oraz osoby zgłoszone przeze mnie do wspólnego zamieszkania.

Dzierżoniów, dnia .......................... 2019 r.

........................................................................
podpis

Podstawa prawna:
Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika z ustawy z dnia 26 października
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 79.)
art. 30 ust. 3, który mówi że: „Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 31 maja
danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku
poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego.”
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (ul. Kopernika 25A/1; 58-200 Dzierżoniów)

