
 
WNIOSEK

O NAJEM MIESZKANIA

I.  Wnioskuję o umożliwienie najmu mieszkania 

-o powierzchni użytkowej ................................................

-o powierzchni użytkowej ................................................

II.    Dane wnioskodawcy  

Nazwisko i imię ...........................................................................................................................

Telefon ............................................ Adres e-mail ......................................................................

Adres zamieszkania  na pobyt stały...........................................................................................

Adres zamieszkania na pobyt czasowy .....................................................................................

Adres do korespondencji ...........................................................................................................

Okres zamieszkiwania pod w/w adresem .................................................................................

Okres zamieszkiwania na terenie miasta Żagania ..................................................................

Członkowie rodziny.....................................................................................................................

                      stopień pokrewieństwa

.............................................................................................................................................
            stopień pokrewieństwa

.............................................................................................................................................
            stopień pokrewieństwa

.............................................................................................................................................
             stopień pokrewieństwa

III.    Miejsce pracy:  

- wnioskodawcy ..........................................................................................................................
                   (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, własna działalność gospod.)*

- członka gospodarstwa  domowego .........................................................................................
                   (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, własna działalność gospod.)*

- członka gospodarstwa  domowego .........................................................................................
                   (umowa o pracę na czas określony, nieokreślony, własna działalność gospod.)*

IV.    Dane o dotychczasowym mieszkaniu:  
• mieszkanie stanowi własność – komunalną, spółdzielczą, prywatną*
• mieszkanie jest lokalem samodzielnym wnioskodawcy: tak / nie *
• głównym najemcą / właścicielem* mieszkania jest

.......................................................................................................................................................
stopień pokrewieństwa

-ilość osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą, w mieszkaniu    ......................

-ilość izb zajmowanych przez wnioskodawcę w w/w mieszkaniu (pokoje)  ..................
       - łączna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m² ...........................................

-powierzchnia mieszkalna lokalu ( pow. pokoi ) w m² .....................................................



 

-powierzchnia pomocnicza lokalu (pozostała powierzchnia) w m² ................................

I. Deklaruj ę  gotowość  wpłaty  kaucji,  w  wysokości  oznaczonej  przez   Żagańskie
TBS sp. z o.o.  wynoszącej 12-krotność czynszu lokalu zgodnie z art.32 ustawy  z dnia
26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
(Dz. U. Nr 133 poz. 654 z późniejszymi zmianami).

II.  Deklaruj ę gotowość wpłaty partycypacji:

� Dla osób zameldowanych na pobyt stały w Gminie na terenie, której Żagańskie
TBS  Sp.  z  o.o.  buduje  swoje  budynki  w  wysokości  nie  mniejszej  niż  10%
przewidywanych kosztów budowy mieszkania.
� Dla  osób  nie  zameldowanych  na  pobyt  stały  w  Gminie  na  terenie,  której
Żagańskie TBS Sp. z o.o. buduje swoje budynki ale zatrudnionych jej terenie  lub
prowadzących  działalność  gospodarczą  w  wysokości  nie  mniejszej  niż
15%przewidywanych kosztów budowy mieszkania.
� Dla  osób  nie  zameldowanych  na  pobyt  stały  w  Gminie  na  terenie,  której
Żagańskie  TBS  Sp.  z  o.o.  buduje  swoje  budynki  w  wysokości  30%  dla  lokali
wybudowanych do 31 grudnia 2015r.  lub 25% kosztów budowy mieszkania dla
lokali wybudowanych po 31 grudnia 2015 .

 ..............................           ...........................................
            Data                       Podpis wnioskodawcy

W załączeniu deklaracja o dochodach.

 Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
Dz.U.  Z  1997r  nr  133   poz.  883  z  późn.  zmianami  wyrażam  zgodę  na  gromadzenie
przetwarzanie i opublikowanie danych osobowych tylko i wyłącznie w celu załatwienia spraw
związanych z ubieganiem sie i wynajem mieszkania należącego do zasobu mieszkaniowego
Żagańskiego TBS sp. z o.o. w Żaganiu 

 ..............................           ...........................................
            Data                       Podpis wnioskodawcy

                                    
* niepotrzebne skreślić


