WNIOSEK
o wynajem lokalu mieszkalnego w ramach Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego spółka z o.o.

I. Dane wnioskodawcy.
- nazwisko i imię ..............................................................................................
- adres obecnego zamieszkania .........................................................................
- telefon ........................................................
- ilość członków rodziny /oprócz wnioskodawcy/ zgłoszonych do wspólnego zamieszkania
w mieszkaniu OTBS ( nazwisko i imię )
1. .........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................
5. .........................................................
6. .........................................................
Proszę o wynajęcie mieszkania:
1 pokojowego
2 pokojowego
3 pokojowego
4 pokojowego

Oświadczam, że spełniam kryteria finansowe do wynajęcia oraz nie posiadam, i inne osoby
zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają na dzień objęcia lokalu tytułu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

.....................................
podpis wnioskodawcy

II. Dane o dotychczasowym mieszkaniu.
- mieszkanie stanowi własność – komunalną , s spółdzielczą
- mieszkanie jest lokalem samodzielnym wnioskodawcy : tak

zakładową
nie

prywatną

- ilość pokoi .....................
- osoby wspólnie zamieszkujące oprócz wnioskodawcy w lokalu obecnie zajmowanym
/ imię i nazwisko , stopień pokrewieństwa /
1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................
4. ..........................................................
5. ..........................................................
6. ..........................................................
- łączna powierzchnia użytkowa /całkowita/ mieszkania .......................................
- powierzchnia mieszkalna lokalu / powierzchnia pokoi / ......................................
III. Dane dotyczące dochodu gospodarstwa domowego.
miejsce pracy:
1 ........................................................................................................
2 ........................................................................................................

Oświadczam, że dochody gospodarstwa domowego (średnie miesięczne wynagrodzenie netto
w poprzednim kwartale 201_ r.) wynoszą:
Razem ..........................................
Wyjaśnienie dotyczące dochodu gospodarstwa domowego.
Dochód
gospodarstwa
domowego
na
dzień
zawarcia
umowy
najmu
nie
może
przekraczać
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu więcej
niż:
•
20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
•
80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
•
dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
Dla ogłoszonego w drugim kwartale 2012 r. przeciętnego wynagrodzenia w województwie:

•
•
•
•
•

1 osobowe gospodarstwo domowe – max dochód

5 741,27 zł.

2 osobowe gospodarstwo domowe – max dochód

8 611,90 zł.

3 osobowe gospodarstwo domowe – max dochód

10 525,66 zł.

4 osobowe gospodarstwo domowe – max dochód

11 482,54 zł.

5 osobowe gospodarstwo domowe – max dochód

14 35,17 zł.

.....................
data

.........................................
podpis wnioskodawcy

Dane osobowe zawarte we wniosku wykorzysta tylko do celów związanych z działalnością Oświęcimskiego TBS.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. nr 133, poz. 883 z póź. zm.
………………………………………
podpis wnioskodawcy

