Wniosek wstępny o wynajem/zakup mieszkania w Towarzystwie Budownictwa
Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie
Dane wnioskodawcy:
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………, data urodzenia (dzień, miesiąc ,rok)
……………………………….……………….., dowód osobisty: seria ……..….. nr ………………………………………., wydany przez
………………………………………………….…….……………, NIP …………………………..……………, PESEL ………………………………………..
2. Adres zamieszkania: (kod poczt.) ………...……… (miejscowość) ………………………………………………………………………..
(ulica i nr bud./mieszk.) …………………………………………………….………...………… telefon ………………………………….………….
3. Adres do korespondencji: (kod poczt.) ………..……… (miejscowość) ………………….……..……………………………………..
(ulica i nr bud./mieszk.) ………………………………………….……………………..………… telefon ……….……………………….………….

Ubiegam się o mieszkanie o powierzchni – proszę zaznaczyć właściwe pola poniżej :

1 pokój

2 pokoje

3 pokoje

około 30m²
około 35m²

około 45m²
około 50m²
około 60m²
Czy mieszkanie ma być przystosowane dla osoby niepełnosprawnej ruchowo?
tak
nie

około 60m²
około 70m²

Ilość osób które będą zajmowały lokal (łącznie z wnioskodawcą):
1
2
3
4
5
6
7
Planowana forma pozyskania lokalu:
najem
zakup
Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy możliwości finansowe Pana/i/ pozwolą na opłacenie czynszu w wysokości do 4% wartości odtworzeniowej lokalu w
skali roku (opłaty eksploatacyjne typu : woda, gaz, c.o. obliczane są indywidualnie na podstawie faktycznego zużycia,
zgodnie z odczytami właściwych liczników, niezależnie od czynszu)?

tak

nie

2. Czy wnioskodawca posiada środki finansowe na pokrycie kaucji w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu?

tak

nie

3. Czy są osoby fizyczne lub prawne które mogą partycypować w kosztach budowy mieszkania (minimum 15% wartości
odtworzeniowej)?

tak

nie

4. Czy wnioskodawca bądź osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania posiadają prawo do lokalu mieszkalnego na
terenie miasta Krosna?

tak
Krosno, …………………………………

nie
……………………………………………………..
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 rozpatrzenia wniosku o przydział lokalu będącego
własnością Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji umowy.

