nr.............

wpłynęło dn. ................

Wniosek o najem mieszkania w Towarzystwie Budownictwa SpołecznegoPrzedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie w ramach programu
„Mieszkania Młodych Rodzin”
A. Dane wnioskodawcy
1. Nazwisko i imię
.............................................................................. data urodzenia ( dzień, m–c., rok)
.............................., dowód osobisty: seria .......... nr ................................. wydany przez................................... dnia
............................... , NIP .................................................. , PESEL .............................................................................
2. Adres zamieszkania:(kod poczt.) .................... (miejscowość)...................................... telefon ..............................
ul. i nr mieszkania ..............................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): (kod poczt.) .................... (miejscowość)
..................................ul. i nr mieszkania ..............................................................................................................
4. Zatrudnienie – nazwa pracodawcy .....................................................................................................................
telefon .................................... , adres: (kod poczt.) .................... (miasto) .................................................................
ul. i nr ................................................................................................................... stanowisko) ....................................
B. Dane o współmałżonku
Nazwisko i imię
.............................................................................. data urodzenia ( dzień, m–c., rok)
.............................., dowód osobisty: seria .......... nr ................................. wydany przez................................... dnia
............................... , NIP .................................................. , PESEL ........................................................
2. Adres zameldowania: (kod poczt.) .................... (miasto) ................................. telefon ....................................
ul. i nr mieszkania ..............................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): (kod poczt.) .................... (miasto)
..................................ul. i nr mieszkania ...........................................................................................................
4. Zatrudnienie -nazwa pracodawcy ..............................................................................................................................
telefon ...................................... , adres: (kod poczt.) .................... (miasto) ........................................................
ul. i nr .................................................................................................................. (stanowisko) .............................

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

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

PESEL

NIP

1. .............................................. wnioskodawca ........................ ...................................... ................................
2. ................................................. ................ ............................ ...................................... ................................
3. ................................................. ................ ............................ ...................................... ................................
4. ................................................. ................ ............................ ...................................... ................................
C. Deklaracja wnioskodawcy.

1. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki Programu „Mieszkania Młodych Rodzin”
2. Deklaruję się w przyszłości na mieszkanie o powierzchni:
a/ 40 m²

b/ 50 m²

c/60 m²

3. Zobowiązuje się w chwili rozpoczęcia najmu do jednorazowej wpłaty kwoty wynoszącej
(5% wartości przyszłościowego lokalu):
a/ 6 000 zł -

dla mieszkania 40 m²

b/ 7 500 zł -

dla mieszkania 50 m²

c/ 9 000 zł -

dla mieszkania 60 m²

4.

Zobowiązuję się w okresie najmu do zgromadzenia oszczędności w wysokości 20% wartości za-

deklarowanego przeze mnie mieszkania, co wyniesie:
a/ 24 000 zł -

dla mieszkania 40 m²

b/ 30 000 zł -

dla mieszkania 50 m²

c/ 36 000 zł -

dla mieszkania 60 m²

5. Zobowiązuję się do wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości sześciokrotności czynszu.
Świadomy odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że
żadna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania oraz wnioskodawca nie posiada prawa do żadnego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Krosna, a dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TBS – PM Sp. z o.o. moich danych osobowych w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku, zawierania i aneksowania umowy najmu mieszkania, umów o dostawę
energii elektrycznej i gazowej, a także administrowania lokalami mieszkalnymi.

Krosno, …………………………
………………………………………
podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135) informuję, że:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego –
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie, z siedzibą w Krośnie przy ul. Wyzwolenia 4;
2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do przyznania lokalu w ramach
programu „Mieszkania Młodych Rodzin” i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w programie i realizacji umowy.

