złożenie wniosku 1
aktualizacja wcześniej złożonego wniosku 1
wpłynęło dn. ..................................... Nr.......................

Komunalne
Towarzystwo
Społecznego Spółka z o.o.

Budownictwa

15-687 Białystok
ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 5
tel.: 856 640 222, fax: 856 640 333
e-mail:komunalne@tbs.bialystok.pl
www.tbs.bialystok.pl

Wniosek o wynajem mieszkania w Komunalnym TBS Sp. z o.o.
w Białymstoku
A. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię/a
Data urodzenia

--

Pesel



Adres zamieszkania
Kod

-

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr mieszkania

Ulica

Nr budynku

Nr mieszkania

Numery telefonów kontaktowych



Adres do korespondencji
Kod

-

Miejscowość



B. Dane współmałżonka
Nazwisko i imię/a
Data urodzenia

--

Pesel



Adres zamieszkania
Kod

-

Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Numery telefonów kontaktowych



1

Właściwe proszę zaznaczyć

Druk NL -01/04-17

Nr mieszkania



Ubiegam się o mieszkanie kategorii - proszę zaznaczyć właściwe pole poniżej:
 1P - do 40 m² 1

 2 P - do 50 m² 1

 3 P - do 70 m² 1

 4P - do 90 m² 1

Osoby, które będą zajmowały wynajęty lokal ( łącznie z wnioskodawcą)

L.p.

Nazwisko i imię

1.

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

PESEL

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.

C. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1.

Czy ktoś z osób ubiegających o wynajem lokalu mieszkalnego jest osobą niepełnosprawną? Jeśli tak, to
proszę podać kto i określić rodzaj niepełnosprawności, a także dostarczyć zaświadczenie z Miejskiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ...................................................................................
tak 1

2.

Czy wnioskodawca jest najemcą mieszkania komunalnego?
tak 1

nie 1

nie 1

Świadom odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że składający
wniosek, osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania oraz dane zawarte we wniosku są zgodne ze
stanem prawnym i faktycznym.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami kwalifikacji przyszłych najemców w ramach Komunalnego TBS
uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników na podstawie Ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 79, j.t ze zm.), szczególnie z zasadami najmu, ustalania
wysokości czynszu; kaucji i je akceptuję.
W załączeniu przedkładam oświadczenie, że zostałem poinformowany o zasadach ochrony danych osobowych wraz ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych moich oraz osób występujących na wniosku.

Białystok, ..............................

Druk NL -01/04-17

……..........................................
podpis wnioskodawcy

