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WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA 
        

I. Wnioskuję o umożliwienie najmu mieszkania: 

- tylko i wyłącznie o powierzchni ………… m2 

 - lub o pow. od   …………  m2  do ………… m2 

- mieszkanie mansardowe (na poddaszu, ze skosami): 

         tak                       nie                     wyłącznie 

II. Dane wnioskodawcy: 

- Nazwisko ………………………………………………………………………...…………………….. 

- Imię ……………………………………………………………..………………………………………. 

III. Adres aktualnego miejsca zamieszkania:  

………………………………………………………...………………………………….............………

…………………………………………………...……………………………………………………...… 

IV. Adres zameldowania: 

………………………………………………...………………………………………………..…………

……………………………………………………...…………………………………………………...… 

V. Adres korespondencyjny: 

…………………………………………………………...…………………………………..……………

………………………………………………………...……………………………………………...…… 

Tel. ………………………………………………………………………………………………………...  

e-mail …………………………………...………………………………………………………………... 

VI. Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania: 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 

Data 

urodzenia 
Podpis 

1  Najemca   

2     

3     

4     

5     

6     



 

VII. Miejsce pracy: 

a) Wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………… tel. …………………… 

b) Pozostałych osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania: 

……………………………………………………………………………… tel. …………………… 

……………………………………………………………………………… tel. …………………… 

VIII . Dane o dotychczasowym mieszkaniu: 

- aktualnie zamieszkuję w mieszkaniu:* 

prywatnym zakładowym komunalnym 

spółdzielczym lokatorskim spółdzielczym własnościowym  

inne, jakie ………………………………………..................................................................... 

- jest/nie jest moim samodzielnym lokalem,* 

- dodatkowe informacje o zajmowanym dotychczas mieszkaniu ………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

IX. Deklaruję gotowość wpłaty kaucji, w wysokości 12 krotności czynszu w terminie wynikającym z umowy 

najmu, do zawarcia której zobowiązuję się po zakwalifikowaniu mnie do zajęcia lokalu mieszkalnego. 

X. Partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wpłaci :  
(zgodnie z art. 29 i 29 a ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 
Dz.U .z 2015 r. 2071). 

1. Pracodawca   - partycypant   

Nazwa .......................................................................................................................................... 

Adres  ........................................................................................................................................... 

2. Osoba trzecia /prawna lub fizyczna/- partycypant 

Imię i nazwisko lub nazwa  .......................................................................................................... 

Adres  ........................................................................................................................................... 

Związek z najemcą  ..................................................................................................................... 

3. Wnioskodawca – partycypant                      tak 

XI. Inne informacje o wnioskodawcy: ……………………………………………………….………………. 

……………………………………………………………………………………...………………………..

....……….…………………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie wszelkich uzyskanych przez Mosińskie TBS sp. z o.o. danych osobowych 

dotyczących osób wykazanych we wniosku, w tym również danych dotyczących informacji opisanych w art. 27 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2135). 
 

    

 

 
          .......................              .....................................                       ...................................           
                 data                               podpis osoby partycypującej                                               podpis  
                                                                  w kosztach budowy                                               wnioskodawcy 
 

Wnioskodawca ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych, zgłaszając odpowiednie żądanie pisemnie na adres siedziby Spółki lub 

elektronicznie na adres tbs@mosina.pl.  

Mosińskie TBS Sp. z o.o. oświadcza, że powyższe dane zbierane są w celu rozpatrzenia wniosków o najem mieszkania, oraz 

dokonania wszelkich innych czynności zmierzających do zawarcia umów przedwstępnych i umów najmu.  
 
*właściwe podkreślić 


