ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2A tel. (32) 395- 54- 18,

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
....……………………., dnia ……………………..

(miejscowość, data)

ZBM-TBS Spółka z o.o.
ul. Kolejowa 2A
41-902 Bytom
WNIOSEK O WYNAJĘCIE MIESZKANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM ZBM TBS Sp. z o.o.
1. Dane o Wnioskodawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię Wnioskodawcy

PESEL

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Adres Wnioskodawcy (kod-miasto-ulica-nr domu/lokalu)
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….…
Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku nie przebywania pod adresem stałego pobytu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu, adres e-mail
……………………………………………..
Stan cywilny Wnioskodawcy

….……………………………………………………………………………………..
Numer dowodu osobistego Wnioskodawcy

oraz organ wydający

2. Wnioskuję o najem lokalu:

Adres i nr lokalu

powierzchnia
użytkowa
mieszkania

Ilość osób w
gospodarstwie

3. Oświadczam niniejszym również, że:1)


spełniam kryteria finansowe do wynajmu …………………………………………………………… tak……………nie



ani ja, ani żadna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, nie posiadamy

tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Bytom - posiadam - nie posiadam


zdam(y) aktualnie zajmowane mieszkanie do dnia odbioru lokalu z TBS Bytom …….tak…………..nie



deklaruję partycypację w kosztach budowy w wysokości …..%; …………………………….. tak…………..nie

1

) właściwe zakreślić kółkiem

ZBM-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 41-902 Bytom, ul. Kolejowa 2A tel. (32) 395- 54- 18,

4. Lista osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania:

L.p.

Nazwisko i imię

1.

.p.

Stan cywilny

Aktualne miejsce zamieszkania
(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

Wnioskodawca

2.
3.
4.

5. Uwagi Wnioskodawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
6. Uwagi:
1) Złożenie wniosku nie daje gwarancji uzyskania mieszkania.
2) W przypadku ilości wniosków większej niż ilość mieszkań - decydować będzie wysokość
zadeklarowanej partycypacji, a w przypadku równej wysokości partycypacji - odbędzie się
losowanie.
3) Przy podpisaniu umowy o partycypacji w kosztach budowy obowiązywać będzie wskaźnik
przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych
ustalony dla województwa śląskiego obowiązujący w dniu jej podpisania.
4) Termin wpłaty partycypacji – według umowy, nie później niż do ………………………………………………
5) Rozpatrzenie wniosku jest uwarunkowane wpłatą opłaty manipulacyjnej w wysokości 61,00 zł
na konto bankowe Spółki ING Bank Śląski 34 1050 1230 1000 0022 2445 9152 i załączeniem
dowodu opłaty do składanego wniosku.
……………………………………
podpis Wnioskodawcy
Niniejszym upoważniam ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu, jako administratora danych, do zbierania, przetwarzania, i
publikowania dotyczących mnie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), tylko i wyłącznie w celach załatwiania spraw związanych z
wynajmem mieszkania w ZBM-TBS Sp. z o.o.

……………………………………
podpis Wnioskodawcy
Załącznik:
1.Deklaracja Wnioskodawcy o wysokości dochodów brutto
P10/F3

