Data wpływu ..…………

WNIOSEK
O WYNAJĘCIE MIESZKANIA W ZASOBACH ZBM II TBS
…………………………………………………

…………………………………………….

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

(nr telefonu)

…………………………………………………………………………………………………………………
( adres pobytu stałego)

Proszę o wynajęcie mieszkania z zasobów Towarzystwa składającego się z ………pokoi (-ju) w lokalizacji
przy ulicy…………………….……………………………………………………
- dla osoby niepełnosprawnej

[ ]

- z partycypacją w ……..% w kosztach budowy

[ ]

- zamiana mieszkania w zasobach ZBM II TBS

[ ]

Dane wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
L.p.
1
2
3
4
5
6

Imię i nazwisko

PESEL

Stopień pokrewieństwa
Wnioskodawca

Uprzedzony/a odpowiedzialności karnej art. 233 kodeksu karnego za składanie niezgodnych z prawdą zeznań
mających służyć w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo
budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W Gliwicach w trybie art. 30 ustawy z dnia 26.10.1995r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( Dz. U. 98/2000 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) w
związku z ubieganiem się o zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny TBS oświadczam, że wszystkie n/w
osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego/domu na terenie Gminy Gliwice.
L.p.

Imię i nazwisko

Pesel

Dowód osobisty

Własnoręczny
podpis

1
2
3
4
5
6

Uwaga! Tytuł prawny oznacza umowę najmu mieszkania gminnego, spółdzielczego, zakładowego i in. Lub
akt własności mieszkalnia lub budynku.

…………………………………….
Miejscowość i data

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r. poz. 992) informujemy, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35B, zwana dalej Spółką,
b) podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie,
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością Spółki w celu zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego,
d) zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym przez obowiązujące przepisy prawa oraz
na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych osobom świadczącym usługi związane z
działalnością prowadzoną przez Spółkę,
e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
f) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolny.

…………………………………….
Miejscowość i data

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach z ostatnich trzech miesięcy brutto
2. Rozliczenie roczne z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły
3. Deklaracji o wysokości dochodów wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania.
Uwaga:
Kolejność złożenia wniosku nie jest kryterium do przyznania mieszkania do wynajęcia.
Wnioski przyjmowane będą kompletne.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW WNIOSKODAWCY I OSOB
ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKIWANIA
Oświadczam, że średnie miesięczne dochody z ostatnich 3-ch miesięcy (brutto) moje i osób zgłoszonych
do wspólnego zamieszkiwania wynoszą:

Lp.

Imię i Nazwisko

Miejsce pracy

Dochód średni miesięczny
(brutto)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
*Podać liczbę porządkową według osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania we wniosku.

Inne źródła dochodu………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….zł.
Dochód (brutto) gospodarstwa domowego wynosi……………………zł/mies.
Składając niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na których podstawie
zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o
odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za składanie niezgodnych z prawdą zeznań mających służyć w
postępowaniu prowadzonym przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w trybie art. 30 ustawy z dnia 26.10.1995r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. 98/2000 poz.1070 z późniejszymi zmianami)
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

………………….……………………………
(podpis składającego deklarację )

