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

nr wniosku
Wnioskodawca............................................................................................................................
Adres zamieszkania....................................................................................................................
( ulica, nr domu, nr mieszkania )
.....................................................................................................................................
( kod )
( miejscowość )
( nr tel. )

WNIOSEK

o najem mieszkania z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Drawsku Pomorskim przy ul……………………………………………………
1. Proszę o rozpatrzenie wniosku dla niżej wymienionych osób:
L.p.

Imię i nazwisko

Data
urodzenia

1.

Stopień
pokrewieństwa
wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Oświadczam że :
a) ani ja, ani zgłoszone do wspólnego zamieszkania osoby
prawnego do innego lokalu mieszkalnego
b) wniosę
kaucję
zabezpieczającą
w
wysokości
obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu .

nie posiadają tytułu

dwunastokrotności czynszu

3. Dane o dochodach gospodarstwa domowego.
W okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku dochód
gospodarstwa domowego brutto wynosi:
L.p. Imię i nazwisko

Miejsce pracy

Źródła
dochodu

Wysokość
dochodu w zł.

1.
2.
3.
4.
5.

Łączny dochód gospodarstwa domowego: ...........................
Średnio miesięczny: ............................
6. Załączniki do wniosku :
……………………………………………………………………………………………….
......................................................
( podpis Wnioskodawcy )

7. Wypełnia przyjmujący wniosek:
1) Wniosek złożono dnia:...............................................................;
2) Dane na dzień złożenia wniosku:
a) dochód minimum obliczony zgodnie z § 2 ust. 1 pkt c Regulaminu przyznawania
mieszkań na wynajem będących własnością TBS Sp. z o. o. w Drawsku P9om.
wynosi: .....................................................................................................................
b) dochód maksimum obliczony zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ( Dz. U. Nr 133
z 1995r. poz. 654 o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
o zmianie niektórych ustaw ) oraz obowiązującym Regulaminem przyznawania
mieszkań będących własnością DP TBS Sp. z o. o. wynosi:
......................................................................................................................
c) dochód wnioskodawcy składającego wniosek o wynajem mieszkania wg jego
oświadczenia potwierdzonego zaświadczenia / zaświadczeniami o dochodach wynosi:
......................................................................................................................
d) wniosek spełnia / nie spełnia wymagania formalne zawarte w Regulaminie
Przyznawania Mieszkań będących własnością DP TBS.
Data i podpis osoby przyjmującej wniosek……………………………………………………...
8. Decyzja Komisji mieszkaniowej:

Komisja na posiedzeniu w dniu …………………………….. postanawia
……………………………………….......................................................................................…
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...

Podpisy członków komisji:
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................

