
        Szczecinek, dnia …………............…. 

 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. w Szczecinku 

 

WNIOSEK 

o najem lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Szafera 2C w Szczecinku 

 

I. DANE  O  WNIOSKODAWCY/ACH*: 

 

Nazwisko i imię / imiona ................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania ........................................................................................................................................ 

Numer telefonu ............................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia .................................................................................................................................  

Seria i numer dowodu osobistego ................................................................................................................... 

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

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym /rodzinie/, przewidzianych do zamieszkania wspólnie 

z wnioskodawcą ............., w tym powyżej 18 lat ............. . 

Nazwisko i imię, rok urodzenia: 

1. .................................................................................... 

2. .................................................................................... 

 

Miejsce pracy wnioskodawcy /nazwa zakładu, adres, telefon/: 

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

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

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

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

 

 

Miejsce pracy pozostałych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania: 

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

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

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

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

 
*w przypadku małżonków należy podać dane obojga 

 

 

 

 

 

 



II. DANE O DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH MIESZKANIOWYCH: 
 

1. Obecnie zajmowane przez Wnioskodawcę/ów mieszkanie jest własnością:* 

a) wnioskodawcy, 

b) komunalną, 

w przypadku otrzymania lokalu w TBS, zajmowany lokal komunalny zostanie przekazany 

do dyspozycji ZGM TBS Sp. z o. o.  TAK / NIE** 

c) zakładową ................................................................................................................................... 

d) osoby fizycznej lub prawnej /nazwisko i imię właściciela lub nazwa podmiotu wynajmującego/ 

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

 

2. Obecny lokal Wnioskodawca/y zajmuje/ą: 

a) samodzielnie, z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania, 

b) w inny sposób /podać jaki/ ......................................................................................................... 

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

 

3. Charakterystyka obecnie zajmowanego mieszkania: 

a) powierzchnia użytkowa mieszkania ...........................................................................................  

b) ilość izb /pokoje + kuchnia / ...................................................................................................... 

c) powierzchnia mieszkalna lokalu  /pokoi / .................................................................................. 

 

III. Deklaruję/my gotowość wpłaty kaucji w wysokości nie przekraczającej 12krotności 

miesięcznego  czynszu za dany lokal, obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia 

umowy. 

 

 

 W załączeniu deklaracja o wysokości dochodów za rok 2016  

 

 

     ............................................................. 
                                                                                                    Data i podpis Wnioskodawcy/ów 

 

 

 

 

 W oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014, 

poz. 1182), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w złożonym przeze mnie 

wniosku, oraz posiadam zgodę wszystkich osób wskazanych w niniejszym wniosku, na ujawnienie 

ich danych osobowych koniecznych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.  

 

............................................................. 
         Data i podpis Wnioskodawcy/ów 

                                                                         

       

 

 

 

 

 

** niepotrzebne należy skreślić 


