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............................................................................                          Kraków    ...................................... 
                  (imię i nazwisko)                                                                                                                          (data) 

 
............................................................................                                                                
                       (adres)  

Tel.  Kontaktowy: ................................................ 
 
        

DEKLARACJA  O  DOCHODACH I NIE POSIADANIU TYTUŁU 
PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO 

                                                   
                                                   za  okres  ......................................r. 
 
I. Oświadczam,  że  moje  gospodarstwo     domowe  składa  się   z następujących osób: 

1. Imię i  nazwisko ..................................................................................................... -  najemca 

    PESEL........................................................ ....................................................................................... 

2.Imię i  nazwisko ................................................................ stopień  pokrewieństwa ........................... 

    PESEL ....................................................... ....... ............................................................................... 

3. Imię i nazwisko  ................................................................stopień pokrewieństwa ............................ 

    PESEL.......................................................  ....... ............................................................................... 

4. Imię i nazwisko  .................................................................stopień pokrewieństwa ........................... 

    PESEL................................................................ ............................................................................... 

5. Imię i nazwisko...................................................................stopień pokrewieństwa ........................... 

    PESEL  .............................................................. ............................................................................... 

W podanym  wyżej  okresie  dochody moje i wymienionych  wyżej  kolejno  członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły: 
 

L.P.  Miejsce  pracy - nauki Źródło dochodu Wysokość dochodu w zł 
(za cały rok) 

1 2 3 4 

    

Razem dochody  gospodarstwa  domowego:  

 

                                                                  To  jest miesięcznie  ................................................. zł  
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Składając  osobiście  niniejszą  deklarację oświadczam, że  jest  mi wiadomo, że  dokumenty na podstawie  
których  zadeklarowałam/em  dochody, jestem  zobowiązana/y  przechowywać przez  okres  trzech  lat.  
 
Oświadczam, że  zgodnie z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych/ t. j.  w  Dz. U.  
z  2014 r., poz. 1182  z  późn.  zmianami/ wyrażam  zgodę  na  gromadzenie, przetwarzanie i  
opublikowanie  danych  osobowych  tylko  i  wyłącznie  w  sprawach  związanych  z  wynajmem  
mieszkania  z  TBS  Krak-System SA 

                                                                                                           
Rozliczam się w urzędzie skarbowym ......................................................................................................... 

 
II. Oświadczam, że Ja oraz osoby zgłoszone ze mną do zamieszkania nie posiadamy tytułu prawnego 

do innego lokalu mieszkalnego ( w budynku prywatnym, mieszkania własnościowego, spółdzielczego, 

komunalnego oraz domu jednorodzinnego) w Krakowie. 

Oświadczam również, że zapoznałam/łem się z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz. U. 133 , poz. 654 ze zmianami) i znany mi jest art. 30 ust. 3 tej ustawy o 
konieczności niezwłocznego informowania towarzystwa o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego.  
Stwierdzam także, że znane mi są konsekwencje nie wypełnienia powyższego obowiązku lub 
oświadczenia przeze mnie nieprawdy, tzn. możliwość rozwiązania, przez towarzystwo, bez zachowania 
terminu wypowiedzenia, umowy najmu i naliczania odszkodowania za korzystanie z lokalu w wysokości 
200% miesięcznego czynszu.  

                                                               
Uprzedzona/y o odpowiedzialności  karnej  z  art. 233 §  1 Kodeksu karnego, potwierdzam    
własnoręcznym podpisem  prawdziwość  danych  zamieszczonych  w  deklaracji. 
 
 
 

                                                              ............................................................................. 
                                                                                                                    (podpis) 

 
 
 
 
Objaśnienia: 
1) Podać liczbę porządkową wg wykazu osób  zamieszczanego przed tabelą 
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
 
 


