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 dwupokojowe
- mieszkanie trzypokojowe
- mieszkanie trzypokojowe dla osób z niepełnosprawnościami
W mieszkaniu zamieszka łącznie . . . . osób.

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…………………………………..
6. ……………………………………………..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 pkt-u 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 (14,41 zł/m2).

5. Oświadczam, że: (*/)
a/ obejmując mieszkanie zdam zajmowane dotychczas mieszkanie należące do
mieszkaniowego zasobu gminy
b/ wniosę wkład mieszkaniowy w wysokości 25 % wartości mieszkania,
*/ - zakreślić odpowiedni prostokąt

6. Przyjmuję do wiadomości, że:






Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Kaliskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. - siedziba: 62-800 Kalisz, ul. Ks. J. Popiełuszki 3. Zawarte w oświadczeniu dane osobowe będą
przetwarzane przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wyłącznie w celach określonych w
ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z
2018.1020 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze
zm.)
Dane te nie będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu - Zgodnie z art.
13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119
- RODO)
Osobom, których dane zawarto w niniejszym oświadczeniu, przysługuje prawo wglądu do treści podanych w formularzu
informacji i ich poprawiania.

Załączniki:
- deklaracja o średniomiesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe,
- oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu na terenie Miasta Kalisza / oświadczenie
wypowiedzenia istniejącego stosunku prawnego do lokalu mieszkalnego
- ...................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

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

………………………..
(podpis wnioskodawcy)

