
................................., dnia .................................... 

 

.................................................................... 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego 

 

.......................................................................... 

Adres zameldowania na pobyt stały 

 

.......................................................................... 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka 

 
 

I.  Oświadczam, że zamieszkuję  wraz z dzieckiem: 

 

 

................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko oraz data urodzenia dziecka) 

 

 

od dnia ........................................................ do dnia dzisiejszego  

 

z zamiarem dalszego zamieszkania pod adresem: 

 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

(nazwa miejscowości zamieszkania, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, poczta) 

 

 

 

............................................................................................... 

         czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 
1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminne Przedszkole 

im. Aleksandra Fedorowicza, z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 17, 05 – 080 Izabelin, tel./fax 22 7226031, 

tel. kom. 500 227 208. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy pod adresem e-mail: iod@perfectinfo.pl. 

3. Dane pozyskane na niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celu rozliczenia kosztów dotacji 

udzielonych przez gminę, w której dziecko uczęszcza/uczęszczało do przedszkola. W przypadku, gdy 

dziecko nie jest mieszkańcem gminy, w której uczęszcza do przedszkola, niniejsze oświadczenie zostanie 

przekazane do gminy odpowiadającej miejscu zamieszkania dziecka, w celu uzyskania zwrotu dotacji. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest realizacja obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 51 ust. z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych. 

4. Odbiorcą danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu będzie Centrum Usług Wspólnych w 

Izabelinie realizujący usługi finansowo-rachunkowe dla Przedszkola na podstawie stosownej umowy 

powierzenia. 

5. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, której dane są 

przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

7. Oświadczenia będą przechowywane przez okres 5 lat. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. 

mailto:iod@perfectinfo.pl


 

 

Pouczenie: 

• Zgodnie z postanowieniami art. 25-27 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z 

zamiarem stałego pobytu, przy czym miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod 

władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców / opiekunów prawnych.  

 

• W naszym uznaniu niniejsze oświadczenie o miejscu zamieszkania pozostaje ważne 

jedynie przez okres 30 dni od dnia jego złożenia, chyba że mieszkaniec dokona 

obowiązku meldunkowego w organie naszej gminy jako gminie jego miejsca 

zamieszkania. Niedokonanie obowiązku meldunkowego w naszej gminie przez 

mieszkańca naszej gminy, skutkuje tym, że organ uznaje za uprawdopodobnioną 

okoliczność, iż osoba nie jest mieszkańcem naszej gminy. 

 
 

II. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

obowiązkami mieszkańca gminy są: 

a)  w ciągu 30 dni od dnia zamieszkania na terenie gminy, zameldowanie się na pobyt stały lub 

czasowy  w organie tej gminy, jako gminy właściwej dla  miejsca położenia nieruchomości, w 

której zamieszkuje (art. 27 ust.1 w zw. z  art. 28 ust. 1 ustawy  z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności, 

b) w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na terenie naszej gminy zgłoszenie się do właściwego 

rejestru usług komunalnych w zakresie odbioru odpadów  (art. 6m ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

c) rozliczenie roczne w zakresie podatku od osób fizycznych (PIT) w urzędzie skarbowym 

właściwym dla miejscowości, którą mieszkaniec podał jako swoje miejsce zamieszkania, czyli 

miejscowości,  w której przebywa z zamiarem stałego pobytu, w dniu 31 grudnia roku 

podatkowego, za który dokonywane jest  rozliczenie podatkowe (art. 17 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r.  Ordynacja podatkowa; 

d) w celu uzyskania czynnego prawa wyborczego w wyborach do rady gminy oraz na wójta 

niezbędne jest zarejestrowanie mieszkańca w rejestrze wyborczym właściwym dla miejsca 

zamieszkania zgodnie z art. 10 w zw. z art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 

wyborczy; 

 

Zgodnie z  wyrokiem NSA z dnia 15 stycznia 2009r., sygn. akt II FSK 896/08 : 

- faktyczne zamieszkanie w danej miejscowości nie może być rozumiane jedynie jako byt 

wymuszony koniecznością wykonywania w niej swych obowiązków pracowniczych czy 

zarobkowych, ale musi mieć ono jednocześnie cechy założenia tam ośrodka swoich 

osobistych i majątkowych interesów co powinno się przejawiać nie tylko na skupieniu w danej 

miejscowości, życiowej aktywności, związanej nie tylko z pracą, ale również z rodziną 

- dla ustalenia miejsca zamieszkania nie wystarczającym jest jedynie złożenie oświadczenia o 

zamieszkaniu, czy też zapewnienie przez osobę zainteresowaną o danym zamiarze 

zamieszkania 

- oświadczenie zainteresowanego powinno zostać poparte codziennymi czynnościami 

faktycznymi i uzewnętrznionymi w określonej postaci zachowań, tj. w szczególności 

czynności prawnych (administracyjnych, pracowniczych, cywilnoprawnych, rodzinno-

prawnych).  

W  szczególności chodzi o czynności,  o których mowa powyżej w pkt a-d. 

 

 

 

 
                 …............................               …...............................                          ….........................  …........................ 
                           (podpis matki)          (podpis ojca)                                        (lub podpisy opiekunów prawnych) 
 

 


