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1. Imię i na/wiskd
Nr PESlil
2. Dokładny adres zamieszkania
tel

3. Osoby, które będą zgłoszone do wspólnego zamieszkania:
Lp

Imię i nazwisko najemcy oraz
osoby zgłoszone do
wspólnego zamieszkania

Data urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Źródło
dochodów

Dochód z roku
poprzedniego

1.
2.
3.
4.
5.
4. Czy wnioskodawca lub osoby, które będą zgłoszone do wspólnego zamieszkania posiadają
tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w granicach miasta Tomaszowa Maz.?
a) tak*
b) nie*
5. Czy wnioskodawca lub osoby, które będą zgłoszone do wspólnego zamieszkania posiadają
tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w innej miejscowości?
a) tak*
b) nie*
6. Łączny miesięczny dochód z roku poprzedniego gospodarstwa domowego wynosi
zł, na osobę przypada
zł.
7. Czy posiadacie Państwo stale zameldowanie w granieach miasta Tomaszowa Mazowieckiego
przez co najmniej 2 lata wstecz, licząc od daty złożenia wniosku?
a) tak*
b) nie*
8. Jeśli w pytaniu nr 7 zaznaczono odpowiedź b), to proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy wykonywana jest praca na terenie miasta l omaszowa Maz.?
a) tak*
b) nie*
9. Czy co najmniej jedna z osób ubiegających się o mieszkanie z zasobów Tomaszowskiego TBS
Spółka z 0.0. posiada stale źródło dochodów przez co najmniej 2 lata wstecz, licząc od daty
złożenia wniosku?
a) tak*
b) nie*
10. Czy jesteście Państwo gotowi do wpłacenia obowiązkowej kaucji zabezpieczającej pokrycie
należności z tytułu najmu w dniu opróżnienia lokalu w wysokości 12-krotności miesięcznego
czynszu?
a) tak*
b) nie*
11. Czy jesteście Państwo zainteresowani partycypowaniem w kosztach budowy lokalu w
wysokości do 25 % kosztów budowy tego lokalu?
a) tak*
b) nie*

12. .lak d u ż e mieszkanie ehcielibyście Ikińslwo olr/\ niae z zasobów Tomaszowskiego r B S
Spółka z o.o.?
a) jeden pokój (IP)
- pcw. ok. 35 uT
b) dwa pokoje (2P)*
- pcw. ok. 46 n r
c) trzy pokoje (3P)*
- pow. ok. 60 m^
kondygnacja
13. Warunki mieszkaniowe wnioskodawcy:
1) Dane o mieszkaniu: powierzchnia mieszkania
liczba pokoi
liczba osób zamieszkujących w lokalu
2) Mieszkanie stanowi własność: komunalną zakładową spółdzielczą prywatną z
czynszem, dom prywatny (właściwe podkreślić)
3) Tytuł prawny do mieszkania posiada
(imię i nazwisko, stopień

pokrewieństwa)

14. Jeżeli zamieszkujecie Państwo w mieszkaniu komunalnym, to czy po otrzymaniu mieszkania
w Tomaszowskim TBS Spółka z o.o. jesteście gotowi przekazać Wasze mieszkanie w stanie
wolnym do dyspozycji miasta?
a) tak*
b) nie*
15. Irme czynniki uzasadniające ubieganie się o lokal w zasobach Tomaszowskiego TBS

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Tomaszów Maz. dn
Podpis
* Proszę podkreślić właściwą odpowiedź.
** Informujemy, że zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z
2013 r. poz. 255 ze zm.), jeżeli Państwo zostaniecie zakwalifikowani do najmu lokalu mieszkalnego, to w chwili
podpisania umowy najmu nie możecie posiadać tytułu prawnego do irmego lokalu mieszkalnego w granicach
Tomaszowa Maz..
*** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Tel. (0-44) 724-64-20
Podpis
Załączniki:
- zaświadczenia o dochodach za rok poprzedni wszystkich członków gospodarstwa domowego (Za
dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów)

- zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta
- zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego o posiadaniu bądź braku tytułu prawnego do łokału
mieszkałnego, domu na terenie Tomaszowa Maz.

