
 
                 ............................dnia...................... 
................................................................... 
      / imię i nazwisko wnioskodawcy/ 
 
................................................................... 
/nr i miejsce wydania dowodu osobistego/ 
 
................................................................... 
               / adres zamieszkania/ 
 
.................................................................. 
          / adres do korespondencji / 
 
tel.                                                                                     

WNIOSEK O WYNAJĘCIE MIESZKANIA 

W ZASOBACH 

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. 

MŁAWA ul. 18-go STYCZNIA 14 

 
Deklaruję partycypację w kosztach budowy mieszkania 
        
       Podpis:    ............................................ 
  

Proszę o  wynajęcie mieszkania czynszowego kategorii: 1P,  2Pd.,  2Pm.,  3P *) dla 

wymienionych niżej osób: 

Lp

. 

Imię i nazwisko Rok 

urodzenia 

Stosunek do 

wnioskodawcy 

Miejsce 

zamieszkania 

Źródło 

utrzymania 

miesięczny 

dochód brutto 

1.  

 

 Wnioskodawca   

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

*) niepotrzebne skreślić 
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Jednocześnie oświadczam , że : 

1. Nie posiadam, posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego *) 

2. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają, posiadają tytuł prawny do 

innego lokalu *) 

3. Posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lecz zmienię ten stan prawny        

przed objęciem czynszowego lokalu mieszkalnego poprzez: 

a) przekazanie dotychczasowego mieszkania na rzecz gminy Mława *) 

b) zbycie na rzecz osób trzecich *) 

c) rozwiązanie umowy najmu *) 

pod rygorem nie zawarcia umowy najmu. 

4. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadające tytuły prawne do innych 

lokali mieszkalnych zbędą przed objęciem czynszowego lokalu mieszkaniowego 

poprzez: 

a) przekazanie dotychczasowych mieszkań na rzecz gminy *) 

b) zbycie na rzecz osób trzecich *) 

c) rozwiązanie umowy najmu *) 

pod rygorem nie zawarcia umowy najmu. 

5. Oczekuje na przydział mieszkania komunalnego w ........................................................ 

od ...................... roku. 

6. Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej .................................................................. 

od ..................... roku. 

7. Posiadam oszczędnościową książeczkę mieszkaniową PKO nr ...................................... 

zarejestrowaną w ........................................., na liście Wojewody .................................. 

8. Osoby zgłoszone do  wspólnego zamieszkania posiadają oszczędnościowe książeczki     

Mieszkaniowe PKO nr .................................. zarejestrowaną w ...................................., 

na liście Wojewody ........................................... *) 

/ UWAGA: w przypadku posiadania zarejestrowanych w Urzędach Wojewódzkich 

książeczek mieszkaniowych PKO prosimy o wypełnienie załącznika nr 1 do wniosku/. 

9. Jestem inwalidą  I, II grupy, inwalidą wojennym *) 

10.  Zajmuję /nie zajmuję/ mieszkanie w budynku wyłączonym z użytkowania decyzją 

nadzoru budowlanego *) 

11.  Jednocześnie informuje, iż: 

1) Właścicielem, najemcą mieszkania, w którym zamieszkuję jest 

............................................................................................................................... 
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2) Zajmowane mieszkanie jest lokalem: kwaterunkowym, 

zakładowym, spółdzielczym – lokatorskim, spółdzielczym – własnościowym, 

innym  / podać jakim – np. dom jednorodzinny /. 

3) Mieszkanie: 

a) położone jest w budynku mieszkalnym, niemieszkalnym, 

przeznaczonym do rozbiórki, pod inwestycje TBS *) 

b) składa się z ........... pokoi o powierzchni każdego pokoju: 

1 ........ m², 2 ........ m², 3 ........ m², 4 ........ m², 5 ........ m² oraz kuchni o 

powierzchni ........ m², 

c) obejmuje powierzchnię użytkową ............ m² i mieszkalną ............ m². 

4) Mieszkanie jest położone na parterze, .......... piętrze i jest wyposażone w  

instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, 

WC, łazienkę *)   

Okres zamieszkiwania w ostatnim lokalu mieszkalnym ................ lat. 

   

*) niepotrzebne skreślić 

 Prośbę o wynajem mieszkania motywuję następująco:  / sytuacja finansowa, 

społeczna, itp. / ............................................................................................................................. 

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

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

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

 

Dodatkowe informacje /rodzaj inwalidztwa, wykształcenie, zajmowane stanowisko, itp. / ....... 

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

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

 

 

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

            / podpis wnioskodawcy / 


