
Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.55.2020
Prezydenta Miasta Oświęcimiu 
z dnia 24.04.2020 r.

..................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Nr sprawy ..........................................................

..................................................................................         
                 Data wpływu…..............................................…

................................................................................…   
Adres 

.................................................................….
PESEL

.................................................................….
Telefon dobrowolnie

W N I O S E K
dla osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku „M”, położonego

przy ul. Sadowej w Oświęcimiu
Inwestycja OSIEDLE STARE STAWY

Proszę o przydział lokalu*:

1-pokojowego M-2 (pow. użytkowa mieszkania 39,10 m2)

2-pokojowego M-3 (pow. użytkowa mieszkań od 42,98 m2 do 45,74 m2)

3-pokojowego M-4 (pow. użytkowa mieszkań od 58 m2 do 58,84 m2)

* proszę zaznaczyć tylko jeden preferowany lokal, w przypadku zaznaczenia więcej niż jednego rodzaju
lokalu uznaje się, że wnioskodawca wybrał lokal o mniejszej powierzchni użytkowej.

I. Oświadczam,  że  jestem/nie  jestem1 najemcą  lokalu  mieszkalnego  wchodzącego  w  skład

mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Miasto  Oświęcim  i  przed  podpisaniem  umowy  najmu  lokalu

z  Oświęcimskim  Towarzystwem  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.  o.  zobowiązuję  się do

wypowiedzenia  umowy  najmu  mieszkania  komunalnego/socjalnego1 zlokalizowanego  przy

ul.  ………………………. oraz  zdania  lokalu  wolnego  od  długu,  osób  i  rzeczy,  wybiałkowanego  ze

sprawną armaturą sanitarną, kuchenką i zlewozmywakiem.

II. Oświadczam, że posiadam (będę posiadał/a) środki finansowe na wniesienie partycypacji w kosztach

budowy  lokalu  mieszkalnego  w  wysokości  15  %  wartości  mieszkania,  tj.  kwoty  625 zł  za  1  m2

powierzchni użytkowej mieszkania.

Po  pozytywnym  zakwalifikowaniu  wniosku  i  podpisaniu  umowy  partycypacji  z  OTBS  Sp.  z  o.  o.

Oświęcim należną kwotę wpłacę najpóźniej do 30.06.2020 r. W przypadku braku wpłaty partycypacji

w wyznaczonym terminie, wnioskodawca zostaje wykreślony z listy.
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III. Oświadczam, że posiadam (będę posiadał/a) środki finansowe na wniesienie kaucji zabezpieczającej

w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu ustalonej na poziomie 12,85 zł/m2 przed podpisaniem

umowy najmu z Oświęcimskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

IV.  Moje gospodarstwo domowe składa się  z ……..  osób, które niniejszym zgłaszam do wspólnego

zamieszkania po uzyskaniu prawa najmu:

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stan cywilny Pokrewieństwo

1. wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

V. Świadomy/-a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym

podpisem prawdziwość powyższych danych.

Oświęcim, dnia ………………..  …………………………………………
   podpis wnioskodawcy

VI.  Oświadczam,  że  jestem  świadomy/-a,  że  przed  zawarciem  umowy  najmu  będzie ponownie

weryfikowany warunek spełnienia kryterium dochodowego oraz mieszkaniowego.

………………………………………….
podpis wnioskodawcy

VII. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zarządzeniem Nr 0050.55.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim

z  dnia  24.04.2020  r.  w  sprawie  zasiedlenia  lokali  mieszkalnych  w  zasobach  Oświęcimskiego  Towarzystwa

Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.  o.  powstałych  przy  udziela  finansowym  Gminy  Miasto  Oświęcim  w  budynku

mieszkalnym  „M”  zlokalizowanym  przy  ul.  Sadowej, oraz  że  znane  są  mi  warunki  realizacji  wniosku

i warunki, jakie powinienem/-nam spełniać wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania do

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

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

2



VIII. Dokumenty i oświadczenia (wypełnia pracownik przyjmujący wniosek):

1. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego

2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

3. Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

4. Zaświadczenie o dochodach

5. Inne dokumenty …………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………

IX. Sposób załatwienia wniosku

1.  Panu/Pani  …………………………………….…..zostało  wskazane  do  wynajmu  mieszkanie

nr …………w domu nr ………………. przy ul. Sadowej w budynku „M”, składające się z ………. izb

o powierzchni użytkowej ……………….. m2, w tym ……………. pokoi, o powierzchni……………..m2.

    ………………………………………….
data i podpis pracownika

Zaświadczenie,  potwierdzające spełnienie  warunków, uprawniające do zawarcia  umowy najmu lokalu

mieszkalnego z OTBS Sp. z o. o. zostało wydane w dniu…………………………. .

         ………………………………………….
data i podpis pracownika

2. Panu/Pani  …………………………………….…..   lokal mieszkalny przy ul. Sadowej w budynku

„M” nie został wskazany, o czym poinformowano pismem z dnia ……………………………………… .

         ………………………………………….
         data i podpis pracownika

1. Niepotrzebne skreślić
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