
         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. Kosińskiego 19A  w Szczecinku 

 

I. DANE  O  WNIOSKODAWCY: 

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

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

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

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

Stan cywilny...................................................................................................................................... 

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

  3....................................................................................................................................................... 

  4....................................................................................................................................................... 

  5....................................................................................................................................................... 

 

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

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

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

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

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

Miejsce  pracy  pozostałych  osób  zgłoszonych  do  wspólnego  zamieszkiwania 

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

II. DANE O DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH MIESZKANIOWYCH : 

 

1. Obecnie zajmowane przez Wnioskodawcę mieszkanie jest własnością:* 

a) wnioskodawcy, 

b) komunalną, 

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

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

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

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

 

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

 

2. Obecny lokal Wnioskodawca zajmuje: 

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  gotowość  wpłaty kaucji w  wysokości nie przekraczającej 12-krotności miesięcznego   

      czynszu za dany lokal, obliczonego wg  stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 

 

 

W załączeniu deklaracja o wysokości dochodu za 2017r. 

 

 

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

 

 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679    

z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZGM TBS w Szczecinku danych osobowych 

moich i członków mojej rodziny wymienionych w składanej deklaracji, na potrzeby wniosku dotyczącego uzyskania 

lokalu. Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę na ujawnienie danych do wniosku o uzyskanie lokalu od 

członków mojej rodziny.  

Zostałem poinformowany, iż w przypadku braku zgody wniosek zostanie zwrócony na adres korespondencyjny,  

jako bezzasadny i bez podstawy do dalszego przetwarzania.  

 

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

                                                                                                                                            /Data i podpis Wnioskodawcy/ 

                                                                                                                          

*niepotrzebne skreślić 


