Data wpływu………………………….r.

Nr…………………….

WNIOSEK
o najem mieszkania
w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółce z o.o.
Wnioskuję o zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu na mieszkanie
kategorii (zakreślić kwadrat przy odpowiednim symbolu):
- mieszkanie o powierzchni minimalnej 32 m2 przeznaczone dla 2 osób
„2”
- mieszkanie o powierzchni minimalnej 44 m2 przeznaczone dla 3 osób
„3”
- mieszkanie o powierzchni minimalnej 52 m2 przeznaczone dla 4 osób
„4”
- mieszkanie o powierzchni minimalnej 63 m2 przeznaczone dla 5 osób
„5”
W mieszkaniu zamieszka łącznie . . . . osób.
Zgadzam się na zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu na mieszkanie wyłącznie o
powierzchni zaznaczonej wyżej: tak/nie

2. Dane o Wnioskodawcy:
a/ imię ............................ nazwisko ............................................ tel. kontaktowy ...................
b/ numer PESEL………………………………………………………………………………
c/ adres zamieszkania ...............................................................................................................
d/ adres do korespondencji .......................................................................................................
e/ imiona, nazwiska i numery PESEL osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania
(bez Wnioskodawcy):
2. ……………………………………………..PESEL…………………………………..
3. ……………………………………………..PESEL…………………………………..
4. ……………………………………………..PESEL…………………………………..
5. ……………………………………………..PESEL…………………………………..
f/ podstawowe źródło utrzymania (właściwe zaznaczyć): umowa o pracę (podać niżej
praco-dawcę), emerytura, renta, działalność gosp., inne .....................................................
...................................................................................................................................................
g/ dodatkowe informacje o Wnioskodawcy ..............................................................................
...................................................................................................................................................
3. Informacje o dotychczasowym mieszkaniu:
a/ mieszkanie jest samodzielnym lokalem Wnioskodawcy: TAK / NIE
b/ mieszkanie stanowi własność: komunalną, spółdzielczą, zakładową, prywatną, prywatną
pod administracją MZBM, prywatną z decyzją administracyjną inne ………………………..
(właściwe podkreślić).
c/ kto ma tytuł prawny do mieszkania .......................................................................................
d/ jaki tytuł prawny do lokalu ma Wnioskodawca .....................................................................
e/ jaki zachodzi związek między Wnioskodawcą a osobą z pktu c.............................. .

f/ łączna liczba osób wspólnie zamieszkująca mieszkanie ..............
g/ powierzchnia użytkowa (całkowita) mieszkania .......... m2,
h/ powierzchnia użytkowa użytkowana przez Wnioskodawcę ............ m2,
i/ całkowita powierzchnia mieszkalna (pokoi) .......... m2,
j/ powierzchnia mieszkalna Wnioskodawcy ............ m2
k/ ilość izb ............. + kuchnia tak/nie,
l/ ilość izb Wnioskodawcy ............. + kuchnia tak/nie,
ł/ standard mieszkania (właściwe podkreślić): woda bieżąca, kanalizacja, w.c., łazienka, c.o.,
ciepła woda, gaz, ..............................................
m/ inne informacje dotyczące mieszkania ..................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4. Oświadczam, że wiem o obowiązku wpłaty kaucji (6 krotność czynszu) przed objęciem mieszkania i
zdaję sobie sprawę z wysokości czynszu (7,50 - 8,90 zł/m2).

5. Oświadczam, że: (*/)
a/ obejmując mieszkanie TBSu zdam zajmowane dotychczas mieszkanie
komunalne, tak / nie, prywatne z decyzją adm. tak / nie / (właściwe podkreślić),
b/ wniosę wkład mieszkaniowy w wysokości 25 % wartości mieszkania,
c/ będę korzystał(a) z pomocy partycypanta (pracodawcy lub innej osoby prawnej),
który sfinansuje ok. 25 % kosztów budowy mieszkania. Partycypantem będzie: ..........
...........................................................................................................................................
d/ liczę na finansową pomoc Miasta Kalisza. ...............................................................
*/ - zakreślić odpowiedni prostokąt

6. Przyjmuję do wiadomości, że:
• Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest Kaliskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - siedziba: 62-800 Kalisz, ul. Ks. J. Popiełuszki 3.
• Zawarte we wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. wyłącznie w celach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 roku
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070
ze zm.).
• Dane te nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu
art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182
z późn. zm.).
• Osobom, których dane zawarto w niniejszym wniosku, przysługuje prawo wglądu do treści podanych w
formularzu informacji i ich poprawiania..

Załączniki:
- deklaracja o dochodach,
- zaświadczenia o źródle utrzymania i o dochodach,
- ...................................

Data ............................................

………………………..
(podpis wnioskodawcy)

