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WNIOSEK 

o wynajęcie mieszkania położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  

mieszczącym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kędzierzyńskiej i Czempiela 

 należącego do zasobu TBS DOMBUD sp. z o.o. 

 

 
W przypadku nieudzielenia finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego DOMBUD sp. z o.o., bądź udzielenia go w wysokości niewystarczającej na realizację 

inwestycji, wnioski o wynajęcie lokali nie będą rozpatrywane. 

Przyjęcie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem tytułu prawnego do lokalu znajdującego się 

zasobach TBS. 

Podane w druku informacje, w szczególności dane dotyczące powierzchni poszczególnych lokali, ilości 

pomieszczeń itp.  mogą ulec zmianie na skutek okoliczności wynikłych w trakcie realizacji inwestycji.   

 
1. Dane osobowe i teleadresowe Wnioskodawcy: 

 Imię i nazwisko Wnioskodawcy …………..…..……………………………..…..…………………... 

 Adres wnioskodawcy: kod ..........-.......... miasto…………………..…..………………………………. 

ulica:…………………………………………………………..nr  …………./........................................... 

 Pesel wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………... 

 Seria i nr dowodu osobistego wnioskodawcy: .................................................................................... 

 Dowód wydany przez ............................................................................................................................. 

 Adres do korespondencji (Wypełnić tylko w przypadku nie przebywania pod adresem stałego pobytu)  

 kod .........-........….. miasto ……………..…..………………………… 

ulica:…………………………………. nr .………/........... 

 tel. dom/kom. ..........................................................   tel. praca .............................................................. 

 adres e-mail ............................................................................................................................................... 

2. Sytuacja rodzinna wnioskodawcy: 

a. Oświadczam, iż pozostaje / nie pozostaje w związku małżeńskim*). 

b. Oświadczam, iż wychowuję/ nie wychowuję*) przynajmniej jedno dziecko własne lub przysposobione 

w rozumieniu art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 

mieszkania przez młodych ludzi (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1865) 

c. Oświadczam, iż w wynajmowanym lokalu mieszkalnym zamieszkiwać będą ze mną następujące osoby: 

 

 

 

 



*) niepotrzebne skreślić 

L.p. 

 

Nazwisko i imię 

 

Data urodzenia  

Stosunek 

pokrewieństwa 

do wnioskodawcy 

 

Pobyt stały  

ulica, nr domu, kod, 

miejscowość 

1. 

  
 

 

 

2. 

    

3. 

    

4. 

    

5. 

    

 

3. Sytuacja mieszkaniowa wnioskodawcy: 

a. Oświadczam, iż wnioskodawca oraz osoby zgłoszone przez wnioskodawcę do wspólnego 

zamieszkiwania posiadają/ nie posiadają
*)

 tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego 

położonego w tej samej miejscowości z zastrzeżeniem pkt. b.  

b. Oświadczam,  iż aktualnie zamieszkuję/ nie zamieszkuję *
) 

 w lokalu mieszkalnym należącym 

do zasobu gminnego Rudy Śląskiej. 

 

Opis sytuacji mieszkaniowej oraz aktualnego miejsca zamieszkania (m.in. podstawa zamieszkiwania 

w lokalu, stan techniczny lokalu, metraż, ilość pomieszczeń, ilość osób zamieszkujących w lokalu, okres 

zamieszkiwania w Rudzie Śląskiej, zamieszkiwanie wstępnych lub zstępnych w dalekiej odległości): 

……………………………………………………………………………………………………………….....………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



*) niepotrzebne skreślić 

4. Dochód gospodarstwa domowego:  

 
Średni miesięczny dochód w moim gospodarstwie domowym w roku poprzednim  wyniósł ........................ zł 

Wyciąg z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (DZ. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 

Art. 3. Ust. 3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone 

do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych 

z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.  

Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o zawarcie umowy najmu lokalu 

mieszkalnego samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale 

zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. 

 

5.Jestem zainteresowany(a) uzyskaniem prawa najmu do lokalu mieszkalnego 

□ 46,72m
2
 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc 

□ 46,75m
2
 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc 

□ 48,71m
2
 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc 

□ 48,86m
2
 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc 

□ 51,23m
2
 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc 

□ 53,61m
2
 - pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój, przedpokój, łazienka+wc 

□ 55,73m
2
 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój, łazienka+wc 

□ 56,34m
2
 – pokój dzienny z aneksem kuchennym, dwa pokoje, przedpokój, łazienka+wc 

□ 66,45m2 – trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka+wc 

□ 73,63m2 – trzy pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka, wc 

 

Uwagi Wnioskodawcy (np. wnioskowana lokalizacja lokalu w budynku, preferowana powierzchni lokalu 

spośród wskazanych): ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
 

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

         czytelny podpis wnioskodawcy 
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OŚWIADCZENIE 
 

Niniejszym oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, iż dane podane we wniosku są 

prawdziwe. 
 

 

…………………………………….     …………………………………………… 

 miejscowość, data       czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 
1. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U, z 2015 r., poz. 2135 

z późn. zm.) udziela się następujących informacji: Administratorem danych będzie: 

 Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500) ul. Topolowa 6/22 

(zwana dalej Spółką) (KRS: 62194) 

2. Wnioskodawcy w każdym czasie przysługuje uprawnienie do wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

3. Podanie danych zawartych we wniosku jest dobrowolne. 

 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAMIESZKIWANIA Z WNIOSKODAWCA 

(dotyczy osób wskazanych w pkt. 2 c niniejszego wniosku) 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzania 

moich danych osobowych w tym również danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 powyższej ustawy, 

na potrzeby związane ze statutową działalnością Spółki TBS DOMBUD Sp. z o.o., w szczególności 

wynajmowania lokali mieszkalnych  znajdujących się w zasobach Spółki.  
 

 

 

...............................................................      ............................................................. 
miejscowość, data          czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 

...............................................................      .............................................................  
miejscowość, data         czytelny podpis osoby uprawnionej do zamieszkiwania z wnioskodawcą 

 

 

...............................................................      ............................................................. 
miejscowość, data         czytelny podpis osoby uprawnionej do zamieszkiwania z wnioskodawcą 

 

 

...............................................................      ............................................................. 
miejscowość, data        czytelny podpis osoby uprawnionej do zamieszkiwania z wnioskodawcą 

 

 

...............................................................      ............................................................. 
miejscowość, data        czytelny podpis  osoby uprawnionej do zamieszkiwania z wnioskodawcą 

 

 

...............................................................      ............................................................. 
miejscowość, data         czytelny podpis osoby uprawnionej do zamieszkiwania z wnioskodawcą  

 
 


