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Wpłynęło dn. .............                            Nr....................... 

 

Komunalne Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. 
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 zamianę mieszkania w zasobach Komunalnego 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        

 

 
B.  Dane  współmałżonka 

Nazwisko i imię/a 
 

 

Data urodzenia -- Pesel  

Adres zamieszkania 

Kod - Miejscowość  

Ulica  Nr budynku  Nr mieszkania  

Ulica  Nr budynku  Nr mieszkania  

Numery telefonów kontaktowych        
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Osoby, które będą zajmowały wynajęty lokal   
 

L.p. Nazwisko i imię 
Stopień pokre-

wieństwa 

Data 

urodzenia 
PESEL 

1.  wnioskodawca   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  

Osoby aktualnie zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą : 

L.p. Nazwisko i imię 
Stopień pokre-

wieństwa 

Data 

urodzenia 
PESEL 

1.  wnioskodawca   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

  

C.  Dotychczas zajmowane mieszkanie: kategoria............... powierzchnia: .................... 

 

Ubiegam się o mieszkanie  -  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 

D.  Uzasadnienie wniosku o zamianę (np. przyczyny osobiste, sytuacja rodzinna, finansowe): 

 

 

 

Świadom odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam,                     

że żadna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania  nie posiada prawa do żadnego lokalu 

mieszkalnego na terenie miasta Białegostoku, a dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym.  

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami kwalifikacji przyszłych najemców w ramach Komu-

nalnego 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,..............................                                                                                         ........................................                              

podpis wnioskodawcy  


