
6. Wypełnia przyjmujący wniosek: 

1) Wniosek złożono dnia  .............................................................................  

2) Dane na dzień złożenia wniosku: 

a) dochód minimum obliczony w oparciu o § 13 ogólnych zasad najmu lokali Aktu Założycielskiego 

Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. 

wynosi: 

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

b) dochód maksimum obliczony zgodnie z art. 30 ust 1 ppkt. 2 (Dz. U. Nr 133 z 1995 r. póz. 654  

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw) 

wynosi: 

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

c) dochód wnioskodawcy składającego wniosek o wynajem mieszkania wg jego oświadczenia 

potwierdzonego zaświadczeniem / zaświadczeniami o dochodach 

wynosi: 

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

d) ilość punktów uzyskanych przez wnioskodawcę (zał. nr 1), obliczonych w oparciu o § 13 ust. 11 

ogólnych zasad najmu lokali Aktu Założycielskiego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. 

wynosi: 

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

 

                                                                                                               …………………………… 

                                                                                                                                
(podpis) 

Stargard Szczeciński, dnia …………………………………….. 

 

7. Decyzja Komisji Mieszkaniowej: 

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

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

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

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

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

 

Podpisy członków komisji: 

1 ………………………………………….... 

2 …………………………………………… 

3 …………………………………………… 

4 …………………………………………… 

5 …………………………………………… 

 

Stargard Szczeciński, dnia ……………………………….. 

      ..…………………… 

                                                                                                                            
(nr  wniosku) 

Wnioskodawca:  ...............................................................................................................................................  

                                                       
(imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL) 

 

adres zamieszkania:  .........................................................................................................................................  
                                                                                                 (ulica, nr domu, nr mieszkania) 

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

(kod)                                                 (miejscowość)                                          (tel.)  

 

WNIOSEK 
o najem mieszkania w Stargardzkim TBS Sp. z o.o. 

w Stargardzie Szczecińskim 

 

1. Zwracam się o najem mieszkania zlokalizowanego w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. 

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

Liczba osób w gospodarstwie 

domowym 

Minimalna powierzchnia użytkowa, jaką powinno posiadać 

mieszkanie oddawane w najem liczbie osób określonej w kolumnie I 

I II 

1 25 m
2
 (kategoria 1P) 

2 32 m
2
 (kategoria 1P) 

3 44 m
2
 (kategoria 2Pm) 

4 52 m
2
 (kategoria 2Pd) 

5 63 m
2
 (kategoria 3Pm) 

6 i więcej 69 m
2
 (kategoria 3Pd) 

*) niepotrzebne skreślić 

 

2. W mieszkaniu zamieszkiwać będą: 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Stopień 

pokre- 

wieństwa 

ŹRÓDŁO DOCHODU 

Pracodawca 
od kiedy  

pracuje 

1   NAJEMCA   

2      

3      

4      

5      

6      

7      



3. Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 kk, 

który brzmi:, „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” 

oświadczam, co następuje: 

 

a) ani ja, ani zgłoszone do wspólnego zamieszkania osoby, w dniu objęcia lokalu, nie będziemy posiadać 

tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego;* 

 

b) osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego posiada tytuł prawny do lokalu w innej 

miejscowości, a zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa 

domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o 

którego wynajem się ubiegam;* 

 

c) posiadam tytuł prawny do lokalu komunalnego, który uwolnię w całości w ciągu 30 dni od dnia 

podpisania umowy najmu i przekażę do dyspozycji Gminy – Miasta Stargardu Szczecińskiego;* 

 

d) będę partycypować w kosztach budowy; 

 

 

e) mieszkam w budynku przy ul.  .............................................................................................................  

w Stargardzie Szczecińskim przeznaczonym do wyburzenia w …………………..……...…... roku; 
(dotyczy najemców lokali komunalnych na zamiany);* 

 

f) wniosę kaucję zabezpieczającą w wysokości 12 krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, 

obliczony według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. 

 

Wpłata kaucji nastąpi przed zawarciem właściwej umowy najmu lokalu w terminie wyznaczonym przez 

Stargardzkie TBS Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

4. Dane o dochodach gospodarstwa domowego. 

 

W okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, łączny dochód gospodarstwa 

domowego brutto wynosił: 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy Źródło dochodu 
Wysokość 

dochodu w zł 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Łączny dochód gospodarstwa  

domowego za trzy miesiące: 

 

Średni miesięczny: 

 

 

 

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. 

 

5. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 
         (zaświadczenia o dochodach) 

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

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

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

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

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

 

 

                                                                                                                          

…………………………………………….. 

                                                                                                                Podpis Wnioskodawcy 

 

……………………………….., dnia ………………… 


