
                                                                                                   Krasnystaw  .............................………. 
 

WNIOSEK 
O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA W ZASOBACH 

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 
Spółka z o.o. w Krasnymstawie 

 
1) Proszę o przydzielenie  lokalu mieszkalnego dla niŜej wymienionych osób: 
 

L.p. Nazwisko i Imię 
Data 

Urodzenia 
PESEL  

Stosunek 
pokrewieństwa 
do wnioskod. 

Data zameldowania na 
pobyt stały- 

potwierdzona przez 
Ewidencję Ludności 

Urzędu Miasta 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 
 

   

4 
 
 

   

5 
 
 

   

6 
 
 

   

Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikającej z art. 233 kodeksu 
karnego oświadczam, Ŝe podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Adres zamieszkania …………………………………………………………tel…………..………. 

 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………….…. 

2) Posiadany tytuł prawny do obecnie zajmowanego mieszkania: 

� Właściciel 

� Główny najemca – umowa/decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego 

� Najemca – umowa o najem 

� Osoba wspólnie zamieszkująca jako członek rodziny  

� Osoba wspólnie zamieszkująca nie będąca członkiem rodziny 

� inne (opisać) …………………………………………………………………………. 

3) Głównym najemcą lokalu, w którym obecnie zamieszkuje jest: ……………………….. 

stopień pokrewieństwa ………………………………………………………………….. 

4) Liczba osób wspólnie zamieszkujących w obecnie zajmowanym mieszkaniu …………. 

Stopień pokrewieństwa tych osób ………………………………………………………. 

5) Lokal, w którym zamieszkuję to: 

� Dom wielorodzinny 

�Dom jednorodzinny 

6) Lokal, w którym zamieszkuję ma status mieszkania: 
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� Zakładowego 

� Lokalu spółdzielczego 

� Mieszkania komunalnego 

� Jest budynkiem prywatnym czynszowym 

� Stanowi własność prywatną 

7)  Lokal, w którym mieszkam znajduje się w domu: 

� przeznaczonym do rozbiórki  

� w złym stanie technicznym 

� w dobrym stanie technicznym 

8)  lokal, w którym mieszkam składa się z …… pokoi, …… kuchni i …… pomieszczeń 
przynaleŜnych, o powierzchni uŜytkowej ogółem …………… m2 , wyposaŜony w : 

� gaz  

� energię 

� wodę zimną       �  wodę ciepłą 

� włączony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

� szambo 

� ogrzewanie (jakie?) …………………………………………………………………  

9) Uzasadnienie złoŜenia podania o przydział lokalu mieszkalnego 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

10) Oświadczam, Ŝe wniosę do TBS Sp. z o.o. w Krasnymstawie partycypację w wysokości …… % 
kosztu budowy przydzielonego mieszkania na warunkach określonych w umowie partycypacyjnej. 

 

 .............................................................                          
                                                                   data i podpis wnioskodawcy 
 
Oświadczenie dotyczące danych osobowych: 
 WyraŜam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Społecznej Komisji Opiniuj ącej 
wnioski o najem i zamianę mieszkań w zasobach TBS Spółka z o.o. w Krasnymstawie. (Podstawa prawna : 
Ustawa z dnia 26 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 1997 r Nr 133 poz. 886). 
       

............................................................ 
                   (podpis) 
 
Załączniki: 
a) Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie lub źródło stałego dochodu. 
b) Deklaracja o dochodach wnioskodawcy i osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania. 
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OPINIA KOMISJI  OCENIAJ ĄCEJ WNIOSKI 
 

1) Ocena dotycząca spełnienia przez wnioskodawcę warunków do ubiegania się o lokal 
mieszkalny w zasobach Towarzystwa 

 

a) dochód gospod. Domowego ...................... zł. brutto – ilość punktów ……… 

b) warunki mieszkaniowe          – ilość punktów ……… 

c) ilość osób do wspólnego zamieszkania    - ilość punktów ………  

OGÓŁEM PKT.   - ………………………  

          Opinia : .................................................................................................................. 

    …………………………………………………………………………………… 

 

 
2) Opinia Radcy Prawnego 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

                                                                
         ..........................................................                                           

podpis 
 
 
 

 
 
3) Decyzja Zarządu TBS - Spółka z o.o. o umieszczeniu na liście. 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

 
  
       ............................................... 
                      podpis 
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OFERTY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO  

 
 

I. Oferta najmu lokalu z dnia. …………………………… 

� Adres   …………………………… 

� Nr lokalu  …………………………… 

� Kondygnacja   …………………………… 

Stanowisko osoby o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty: 

 ……………………………………………………………………… 

 

      ............................................ 
                      podpis 
 

II.  Oferta najmu lokalu z dnia ……………………………..  
 

� Adres   …………………………… 

� Nr lokalu  …………………………… 

� Kondygnacja   …………………………… 

 

Stanowisko osoby o przyjęciu lub odmowie przyjęcia oferty: 

 ……………………………………………………………………… 

 

           
      ......................................... 

                      podpis 
 

  

 

III.  Umowa najmu lokalu z dnia …………………………………….. 

 

      ............................................ 
                      podpis 
 

IV.  Skreślenie z listy z powodu: 

   � odrzucenia dwóch ofert najmu lokalu 

  � rezygnacji z ubiegania się o najem lokalu 

  � inne (opisać) ……………………………………………………… 

 

 
      ............................................ 

                      podpis 


