
                                                              ………………………………  

                                                                                                                 ( miejscowość i data) 

OŚWIADCZENIE 
o średnim miesięcznym dochodzie za 2019 r. na jednego członka 

gospodarstwa domowego 

 
Wnioskodawca…………………………………………………………………………

zam., …………………………………………………………………………………… 

Dochód do wyliczenia dodatku mieszkaniowego powiększony o dopłatę do czynszu  

za 2019 r.  

 

1. PRZYCHÓD RODZINY…………………………….……………... 

POMNIEJSZONY O : 

2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU …………………………… 

3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  …………………. 

( emerytalne, rentowe, chorobowe) 

 

4. DOCHÓD ( od pkt 1 należy odjąć pkt 2 i pkt 3 )………………….… 

 

 

Dochód rodziny wnioskodawcy za 2019 r. wyniósł .................................................. zł. 

Miesięczny dochód rodziny wyniósł………………………………………...…..…. zł. 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie wyniósł ……………………….………… zł.  
 

 

 

 

……………………………………. 

(Podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

 

,, Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

 
……………………………………. 

(Podpis wnioskodawcy) 

 
 

Klauzula informacyjna na odwrocie: 

 

Oświadczenie składa się w celu przedłożenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, w celu ubiegania się o dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.06.2001 r., o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 2133 z 
późn.zm. oraz Ustawa z dnia 10.12.2020 r., o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa Dz. U. z 2021 r. poz.11). 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 osobowych („RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pan Robert Stańczyk dostępnego pod adresem email: 

kontakt.itrs@gmail.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania i wypłaty dodatku mieszkaniowego. 

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

5) Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa mających zastosowanie w działalności Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie  w związku z art. 6  RODO 

 

 

Augustów, dnia ………………………….   ……………………………………. 

(Podpis wnioskodawcy) 

 

 
 

 


