…..................................
Imię i nazwisko

…..................................
Adres

…..................................
nr telefonu

WNIOSEK
o kwalifikację do najmu mieszkania z zasobów Złotowskiego TBS Sp. z o.o.
I. Wnioskuję o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność
Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Złotowie
zlokalizowanego przy ul Kocika w Złotowie, o parametrach:
•

powierzchnia

40-55m2

•

powierzchnia

55-65 m2

II. Dane wnioskodawcy:
1) Nazwisko i imię: …....................................................................
2) Adres zameldowania: …............................................................
3) Adres zamieszkania: ….............................................................
4) Pesel: …..................................................
5) Ilość członków rodziny oraz stopień pokrewieństwa:
a) ….......................................................................
b) ….......................................................................
c) ….......................................................................
d) ….......................................................................
e) ….......................................................................
f) ….......................................................................
6) Miejsce pracy
a) Wnioskodawcy …..............................................................................................................
b) Współmałżonka ….............................................................................................................
c) Członek gospodarstwa domowego …...............................................................................
….......................................................................................................................................

III.Dane o dotychczasowym mieszkaniu:
1) Mieszkanie obecnie zajmowane stanowi własność:
a) komunalną,
b) spółdzielczą,
c) zakładową,
d) własność prywatna osoby trzeciej,
e) inna …...........................................................*
2) Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego …...................... .
3) Układ mieszkania, ilość izb: …..........................................................................................
IV. Deklaruję gotowość wpłaty kaucji, stanowiącej 3 krotność miesięcznego czynszu,
stanowiącej zabezpieczenie płatności należności na rzecz Złotowskiego TBS Sp. z o.o.
V. Deklaruję zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy najmowanego
lokalu mieszkalnego w wysokości 15% kosztów budowy ww. lokalu.
VI. Inne informacje:.................................................................................................................
….......................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Złotowskie TBS Sp. z o.o. w Złotowie moich
danych osobowych, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, ewentualnego zawierania i
aneksowania umowy najmu mieszkania, kredytowania przez Bank Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie budownictwa mieszkaniowego realizowanego przez
Towarzystwo, a także administrowania lokalami mieszkalnymi.
Wyrażam zgodę na publikację wyników rozpatrzenia wniosku przez Komisję
Mieszkaniową oraz upublicznienie moich danych osobowych (imię i nazwisko) w związku
z rozstrzygnięciem procedury naboru na najemcę lokalu mieszkalnego z zasobów
Złotowskiego TBS Sp. z o.o. w Złotowie.
Złożenie wniosku przez osoby zainteresowane najmem lokalu mieszkalnego z zasobów
Złotowskiego TBS nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy najmu z wnioskodawcą.

Złotów, dnia …............................
…........................................
Podpis wnioskodawcy

* zaznaczyć właściwe

