
Towarzystwo Budownictwa Społecznego      
Spółka z o. o. w Olecku                       
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31/20     
tel. 875202267                           
NIP 847 14 68 126 REGON 511491459 

 

WNIOSEK
O wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Olecku  

 na ul. …...............….……………………………………………………..…………………………………………………… 
 I. Dane wnioskodawcy
 1. Nazwisko i imię ……………………………………………………..……………………………………………… 

 2. Adres korespondencyjny ……………………………………..……………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  /kod, miejscowość, ulica, numer/
 1. Adres zameldowania/stały/tymczasowy/…………………………………………………..…………………………….

  …………………………………………………………………..……………………………………………………
  /kod, miejscowość, ulica, numer/

 1. Telefon dom…………………………………..….. służbowy………………………………………………………… 

 2. Data urodzenia: ………………………………………..…….

 3. Liczba osób do zamieszkania: ………………………………………….
  
 I. Osoby, które są przewidziane do zamieszkania w wynajętym lokalu:
  Nazwisko i imię  stopień pokrewieństwa  data urodzenia

 1. …………………………………………………….………….……….….…..………………………………………

 2. ………………………………………………….………………………..….……………………………………… 

 3. …………………………………………………….………………..…………………………………………………

 4.  ………………………………………………….………………..…………………………………………………

 5. ………………………………………………….…………..………………………..………………………………
 
 I. Obecne warunki mieszkaniowe wnioskodawcy:
 1. Wnioskodawca obecnie mieszka/właściwe podkreślić/:
 a) samodzielne mieszkanie komunalne
 b) mieszkanie komunalne (z rodziną)
 c) mieszkanie spółdzielcze
 d) zamieszkuje z rodziną
  - mieszkanie w bloku
  - domek
 a) mieszkanie wynajmowane prywatne (stancja)
 b) mieszkanie służbowe
 c) inne/hotele, bursy, itd./………………………………………………………………………………………………
 1. Dane o zajmowanym mieszkaniu:
Powierzchnia lokalu ………….…………, liczba pokoi ……… , ilość osób zamieszkujących …..…, łazienka tak/nie, wodociąg  tak/
nie, kanalizacja tak/nie, gaz tak/nie, centralne ogrzewanie tak/nie, bieżąca woda ciepła tak/nie, wysokość opłat pokrywanych przez 
wnioskodawcę za obecnie zajmowany lokal ……………………………………………..



Za dochód gospodarstwa – w myśl art.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych – 
uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały 
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków 
dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych 
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której 
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedeme-
rytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach 
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów poli-
tycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860 oraz 
z 2017 r. poz. 60).
 
I. Który raz wnioskodawca składa wniosek o wynajem mieszkania z zasobów TBS (podać daty składanych wniosków) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 II. Czy wnioskodawca posiada środki finansowe na pokrycie kaucji zabezpieczającej w wysokości 12 miesięcznych 
czynszów za dany lokal:  tak/nie
Jednocześnie informuję, w myśl obowiązujących ustaw powołanych w pkt. VIII.3. niniejszego wniosku, kwota ostateczna koniecznej 
do wpłaty kaucji zostanie podana przed zasiedleniem.
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego jest zmienna 
i ogłaszana Obwieszczeniem Wojewody, co pół roku.
 I. Dodatkowe uwagi wnioskodawcy: …………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
 II. 
 1. Oświadczam, że powyższe dane są pełne i zgodne z prawdą.
 2. Przyjmuję do wiadomości, że nieprawdziwość powyższych informacji będzie podstawą do odrzucenia wniosku.
 3. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Ustawą z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach po-
pierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013r. poz. 255), Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014r. poz. 150), Ustawą z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie 
ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, Ustawa o Banku Gospodar-
stwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. Nr 65 poz.545) oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw.
 4. Znane mi są kryteria i tryb wynajmu mieszkań w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Olecku

……………………………………………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy 

LP. Nazwisko i imię osoby 
składającej oświadczenie 
o dochodach

Nazwa i adres (telefon)  
zakładu pracy

Wysokość dochodu łącznie 
z ostatnich 3 miesięcy

1.

2.

3.

4.

Łączny dochód rodziny/gospodarstwa miesięcznie…………………………………………………………………………………

Miesięczny dochód na 1 członka rodziny……………………………………………………………………………………………… 

 I. Formularz wyliczania dochodu na 1 osobę w rodzinie wnioskodawcy wg załączników:
 II.



 I. Ja niżej podpisany zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (dz. U. z 2002 r.  Nr 101 poz. 926 ze zm.) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku.
Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o poniższym:
- moje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Olecku
- mam prawo do wglądu do swoich danych osobowych zebranych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Olecku oraz prawo ich poprawiania zgodnie z aktualnym stanem.
Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie.

…………………………………………………………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy

Warunek:
Wniosek składany jest przez wnioskodawcę za okazaniem dowodu osobistego.

Załączniki wymagane przy składaniu wniosku:
 1. Kserokopia dowodu osobistego (strona ze zdjęciem i strona potwierdzająca meldunek)
 2. Zaświadczenie z pracy o wysokości dochodu (w rozumieniu Ustawy z 21 czerwca 2001r.), łącznie z 3 ostatnich 
miesięcy wraz z określeniem stosunku pracy.
 3. Przed zasiedleniem będziemy wymagali ksero zeznania podatkowego PIT za rok ubiegły.
 4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, 
stwierdzające wysokość dochodów.
 5. Dowód wpłaty 20 zł tytułem opłaty manipulacyjnej na rachunek:
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku
Bank Spółdzielczy : 85 9339 0006 0000 0006 5807 0001
 1. Oświadczenie o braku tytułu prawnego do lokalu w tej samej miejscowości.
 2. Oświadczenie o obowiązku aktualizowania danych i zaświadczeń.


