
 

 

 
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………………………………… 

 

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) 

 

* Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić 

kontakt z wnioskodawcą w celu załatwienia sprawy. 

 



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) 

 
 
 

 
 



 

 
Klauzula informacyjna do wniosku o najem mieszkania 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 
oraz o przysługujących prawach z tym związanych. 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o.  w Głogowie ul. Piotra Skargi 8, 67-200 Głogów tel. 76 833 41 18,  
e-mail: sekretariat@tbsglogow.pl 
2.Jeśli ma Pani/Pan pytanie dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a 
także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych za pomocą adresu e-mail: e-mail: iodo@tsbglogow.pl lub telefonicznie tel. 76 833 41 
18. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do: 
a) rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych związanych z w/w wnioskiem - 
podjęcia czynności przed zawarciem umowy - art.6 ust. 1 lit. b RODO  
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO), 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawą o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego   
c) art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy 
numeru telefonu i adresu e-mail 
4. Podanie danych osobowych jest niezbędne, w zakresie jakim przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi umowa lub przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych może być uniemożliwienie Administratorowi realizacji celów wskazanych w pkt.3. 
5.Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą: podmioty uprawnionym przepisami prawa, 
podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: w przypadku złożenia wniosku 
o najem lokalu - do końca roku kalendarzowego w którym upływa okres 5 lat od daty złożenia 
wniosku lub jego aktualizacji; w przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z ubiegania się 
najem lokalu zaprzestaje się przechowywania danych na koniec miesiąca, w którym upływa 
6 miesięcy od daty złożenia oświadczenia; w przypadku zawarcia umowy dane przechowuje się 
przez cały okres trwania umowy 
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące 
uprawnienia: 
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) danych osobowych – w 
przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 
c) prawo żądania usunięcia lub ograniczyć przetwarzania danych osobowych, 
d) prawo do przenoszenia danych osobowych. 
e) prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu i adresu e-mail w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych 
uniemożliwi złożenie i rozpoznanie wniosku o najem. Pani/Pana dane osobowe nie 
są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
 

………………………………………………………………………………………… 
Podpis wnioskodawcy 
 
 
………………………………………………………………………………………… 

Podpisy pełnoletnich osób zgłoszonych  

do wspólnego zamieszkania 

mailto:sekretariat@tbsglogow.pl
mailto:iodo@tsbglogow.pl

