
 
Towarzystwo   Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Kwidzynie 

ul. Toruńska 30/1,   82-500 Kwidzyn,  tel.055 262-44-70 fax. 055 262 44 79 ,  
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Opłata za złoŜenie wniosku 50 zł     
          wpłynęło ________________ 

WNIOSEK O WYNAJEM MIESZKANIA W TBS SP. Z O.O. W KWIDZYNIE  

 

Wnioskuje o wynajęcie mieszkania w zasobach TBS sp. z o.o. w Kwidzynie.  

W odpowiednim 
wierszu 

postawić   X 
Kategoria mieszkania 

Orientacyjne wielkości 
mieszkań 

 1 pokój  32 m2 - 37 m2 

 2  pokoje z aneksem kuchennym 38 m2 - 40 m2 

 2 pokoje małe 42 m2 - 50 m2 

 2 pokoje duŜe  52 m2 -  55 m2 

 3 pokoje  60 m2 -  69 m2 

Uwagi dotyczące lokalizacji _________________________________________________________ 

A) Dane o wnioskodawcy: 

1) Imię i nazwisko _________________________________________ data urodz. _______________ 

2) Nr dowodu osobistego_____________  wydany przez __________________ dnia  ____________  

NIP ______________________ PESEL  ____________________________ 

3) Adres zamieszkania: kod _______(miasto) __________________ ulica_____________________ 

telefony __________________________________________________   

4) Adres do korespondencji: kod ________ (miasto)   _____________ulica ____________________ 

5) Zatrudnienie - nazwa pracodawcy  _______________________ telefon ____________________                       

adres: kod  ______ (miasto)   ____________________ ul.__________________________________   

stanowisko) ________________________________________________________________________  

 

 

                                                                         potwierdzenie przez ewidencję ludności U.M.: 

 

B) Dane o współmałŜonku 

1) Imię i nazwisko _________________________________________ data urodz. _______________ 

2) Nr dowodu osobistego_____________  wydany przez __________________ dnia  ____________  

NIP ______________________ PESEL  ____________________________ 

3) Adres zamieszkania: kod _______(miasto) __________________ ulica_____________________ 

telefony __________________________________________________  

4) Adres do korespondencji: kod ________ (miasto)   _____________ulica ____________________ 

5) Zatrudnienie - nazwa pracodawcy  _______________________ telefon ____________________                       

adres: kod  ______ (miasto)   ____________________ ul.__________________________________   

stanowisko) ________________________________________________________________________       

 



 

 

 

C) Dane o osobach , które będą zajmowały  wynajęty lokal TBS  wraz  z 
wnioskodawcą : 

Lp imię i nazwisko 
stopień 

pokrewieńst

wa 

data 

urodzenia NIP lub PESEL Miejsce pracy 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 Inne informacje o w/w osobach  np. niepełnosprawni, chorzy, itp________________________ 

      ___________________________________________________________________________________ 

 

  Osoby aktualnie zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą : 

 

D) Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy: 

1) Dane o mieszkaniu: powierzchnia mieszkania ________________ liczba pokoi____________ 

wysokość opłacanego czynszu ________________.opłat eksploatacyjnych__________________ 

2) Mieszkanie stanowi własność,  komunalną,  zakładową , spółdzielczą,  

 prywatną z czynszem,   dom prywatny     (właściwe podkreślić) 

3) Tytuł prawny do lokalu posiada _____________________________________________________ 
( imię i  nazwisko,  rodzaj pokrewieństwa) 

4) Mieszkanie jest / nie jest samodzielne. /niepotrzebne skreślić/ 

5) Inne dane dotyczące mieszkania :____________________________________________________  

 

6) Czy w przypadku zawarcia umowy na mieszkanie w zasobach TBS pozostawi Pan/i  

mieszkanie komunalne do dyspozycji Urzędu Miasta Kwidzyn?( przy właściwym postawić 

X )        

T A K   
N I E  

  JeŜeli tak , to do wniosku naleŜy  dołączyć oświadczenie  o rezygnacji z mieszkania 

komunalnego. 

− Mieszkanie  naleŜy do komunalnego/socjalnego  zasobu Gminy Miejskiej Kwidzyn  

− i jest / nie jest zadłuŜone na kwotę __________________ zł    

                               /niepotrzebne skreślić/ 

słownie___________________________________________________________________________ 

Stwierdzam zgodność  danych o mieszkaniu  ze stanem faktycznym. 

 

 

                  

                                       data, pieczęć, podpis  właściciela lub zarządcy 

 

Lp imię i nazwisko 
stopień 

pokrewieństwa 
data urodzenia 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



  

E) Prosimy o odpowiedź  na następujące pytania: 

1) Czy wnioskodawca  ubiegał się o wynajem mieszkania w zasobach TBS Spółka z o.o. ? 

−  (prawidłową odpowiedź  podkreślić)      tak           nie         

− JeŜeli tak, to w których latach ? _________________________________ 

2) Czy wnioskodawca składał odwołanie z powodu niezakwalifikowania na liście  ? tak    nie                                         

3) Czy wnioskodawca posiada środki finansowe na pokrycie kaucji w wysokości 12  krotności  

miesięcznego czynszu? ( kaucja=  metry mieszkania x 8,30 zł x 12 miesięcy)    tak      nie  
4) Czy wnioskodawca posiada środki finansowe na pokrycie partycypacji w wysokości 19,5 % 

wartości odtworzeniowej lokalu ? ( metraŜ mieszkania  x wartość odtworzeniowa 1m2  x 

procent kosztów budowy uzaleŜniony od lokalizacji  od 10 do 19,5%    tak      nie  
5) Czy moŜliwości finansowe Pani /a/ pozwolą na opłacenie czynszu w wysokości do 4 % wartości 

odtworzeniowej  lokalu w skali roku?     tak             nie 
 

F) Oświadczam, Ŝe powyŜsze dane są pełne i zgodne z prawdą. 

1) Oświadczam , Ŝe  ja i osoby wymienione we wniosku  nie są właścicielami lokalu mieszkalnego  

i nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego  z wyłączeniem  pkt. D  ust.6  

niniejszego wniosku . 

2) Jednocześnie oświadczam, Ŝe zapoznałem się regulaminem przyznawania lokali mieszkalnych 

będących w zasobie TBS sp. z o.o.  w Kwidzynie i Ustawą o niektórych  formach popierania  

budownictwa mieszkaniowego  (Dz.U. Nr 133 poz.654 z póz. zmianami, szczególnie zasadami 

najmu, ustalania wysokości czynszu, terminów wpłacania kaucji. oraz Rozporządzeniem 

Ministra Finansów   (Dz.U.Nr 64). 

3) Deklaruję gotowość wpłaty  kaucji, w wysokości określonej przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie   

w terminie wynikającym z umowy , do której zawarcia  zobowiązuję się  po zakwalifikowaniu  

mnie do najmu mieszkania.  

 
Zobowiązuję się do bezzwłocznego uaktualniania wszystkich danych zawartych we 
wniosku. Brak aktualizacji danych przez okres 2 lat  spowoduje usunięcie wniosku z listy  
osób oczekujących na mieszkanie. 
 
WyraŜam zgodę na  przetwarzanie i przekazywanie  moich danych osobowych  ( z zachowaniem prawa  

wglądu i aktualizacji )  przez TBS sp. z o.o. w Kwidzynie  w celach koniecznych do prawidłowego 

zarządzania  zgodnie z  ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 , poz.883 .  

 

 

Kwidzyn,________________                                                ___________________________ 

                                                                                                    podpis wnioskodawcy 

 

Informacje niniejsze będą utrzymane w tajemnicy i uŜyte tylko w związku z umową najmu. 

Nieprawdziwość powyŜszych informacji  będzie podstawą do odrzucenia wniosku. 

Załączniki :

1.  deklaracja o dochodach 

2.  ________________________________________ 

3.________________________________________ 

 

Decyzja Komisji 

 
Decyzja   wstępna  :   data __________________________ 

�    ZAKWALIFIKOWANY :   �    WG DOCHODU   �    SKIEROWANY Z URZĘDU MIASTA     

� ZDAJE MIESZKANIE KOMUNALNE  

�    PRZYDZIELONO  MIESZKANIE     �   REZERWA 

 Uwagi  inne ____________________________________________________________________________________ 

�  NIEZAKWALIFIKOWANY   zasadnienie____________________________________________________________ 

podpisy komisji : ________________                          ________________ 

                            ________________                           _______________ 

                            ________________                            _______________ 


