
 

 

 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 8 

NIP 693-18-15-084, Regon 390626869 

    Nr wniosku …………………………. 

    Data wpływu………………………… 

                                             Podpis osoby przyjmującej ………… 

  
 
 

 
WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów : 

1.1 ………………………………………   1.2 ……………………………………….                                     

(Imię i nazwisko)          (Imię i nazwisko) 

……………………………………….    …………………………………………… 

……………………………………….     ………………………………………                         

(adres zamieszkania)                   (adres zamieszkania) 

 

tel. kom.:………………………………   tel. kom.:………………………………  

adres e-mail …………………………   adres e-mail…………………………… 

PESEL  ……………………………………    PESEL……………………………..……… 

    

2. Adres do korespondencji (jeśli jest taki sam jak w pozycji 1 to nie wypełniamy): 

……………………………………….  

………………………………………. 

(adres do korespondencji) 

 
3. Dane wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania: 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Liczba osób, które stanowić będą gospodarstwo domowe wnioskodawcy w mieszkaniu TBS Głogów ...… 
 

 

4. Jestem zainteresowana(y) mieszkaniem o liczbie pokoi  ............    (1, 2 lub 3) 

 

 

5. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi ..................... zł  brutto 

(dodatkowe objaśnienia w Załączniku Nr 1) 

 

 

 

 



6. Czy wnioskodawca lub osoby, które zgłoszone zostały do wspólnego zamieszkania posiadają 

tytuł prawny do innego mieszkania na terenie Głogowa/w innej miejscowości? i jakie 

to mieszkanie* 

TAK (tytuł prawny posiadanego mieszkania: prywatne, spółdzielcze, komunalne, inne:……………)*/ 

NIE* 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

    (adres mieszkania) 

 

 
7.  Deklaruję, że w przypadku zakwalifikowania mnie do wynajęcia mieszkania w zasobach TBS 

Sp. z o.o. w Głogowie, w terminie określonym przez TBS podpiszę umowy: przedwstępną, 
partycypacyjną i najmu oraz wniosę na konto TBS ustalone w umowach środki finansowe. 

 

 

 

Jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, według którego 

za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy, podlega się karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 98 poz. 1070 

 z późn. zm.) oraz Regulamin najmu mieszkań w budynkach TBS Sp. z o.o. w Głogowie. 

 

 
Głogów, dnia ……………………… 
 

…………………………………… 
 

…………………………………… 
 

(podpis/y wnioskodawcy/ów) 
 
 
 
 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Załącznik Nr 1 – Formularz deklaracji dochodu dla ubiegających się o mieszkanie z zasobów 

TBS Sp. z o.o. w Głogowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić    



 
Załącznik Nr 1 do Wniosku o najem mieszkania  

 
 

FORMULARZ DEKLARACJI DOCHODU 
dla ubiegających się o mieszkanie z zasobów TBS 

 
 
                             

LP. Imię i nazwisko Miejsca pracy - nauki Źródła dochodu 

Wysokość 
dochodu w zł 

(średnia z trzech  
ostatnich miesięcy) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

  
Łączny dochód gospodarstwa domowego 

  

  
 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi  

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

1. Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód brutto). W 
przypadku przychodów, od których odliczane są koszty ryczałtowe ich uzyskania, dochód ustala się po 
odliczeniu tych kosztów. 

2. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 
1) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 
2) zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych oraz dodatków dla sierot zupełnych, 
3) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby 

wojskowej lub zastępczej, 
4) dodatków za rozłąkę, 
5) świadczeń wypłacanych załogom pływającym, 
6) świadczeń z pomocy społecznej, 
7) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według 

zasad określonych w przepisach o podatku rolnym, 
8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych, 
9) dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw 

autorskich lub wykonywania wolnych zawodów oraz, 
10) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. 

 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na podstawie których 
zadeklarowałam(łem) dochody, jestem zobowiązana(y) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzona(y) o odpowiedzialności 
karnej z art. 233 § 1. kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych umieszczonych w 
deklaracji. 

 
 

................................................................................... 
                                    (data, miejscowość, podpis osoby deklarującej) 

 
 
 

 
 



 

 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

W związku z ubieganiem się o uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. w Głogowie, oraz także w nawiązaniu do złożonego wniosku aplikacyjnego, oraz 

planowanego podpisania umowy najmu i umowy o partycypację, niniejszym:  

 

1) Potwierdzam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe. 

 

2) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie, które będzie ich administratorem, 

na przekazywanie ich osobom trzecim, a także na przetwarzanie ich zgodnie z ustawą  

z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  

ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji zadań statutowych  

TBS Sp. z o.o. w Głogowie. 

 
3) Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie wglądu do swoich danych 

i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego  

lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

 
 
 
 

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

.......................................... 
czytelny podpis/podpisy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


