OM JAR – III ETAP
Toruń, dnia ……………………..
………………………………….………..
(imię i nazwisko składającego wniosek)

…………………………………………………….
(adres zameldowania na pobyt stały):

...................................................................
(adres zameldowania na pobyt czasowy lub adres do
korespondencji)

Data złożenia wniosku …………………….
Nr ewidencyjny wniosku ………………….

…………………………………………………….
(miejscowość)
tel. kontaktowy:
e-mail:

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

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

WNIOSEK
Niniejszym proszę o ujęcie mnie na liście osób, które ubiegają się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
położonego w Toruniu przy ul. Watzenrodego 17/ Hubego na zasadach partycypacji w wysokości 30% wartości
lokalu, wchodzącego w skład zasobu Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

1. preferowana powierzchnia użytkowa lokalu: ………..…m2

2. Dane wnioskodawcy: nazwisko i imię (imiona): ......................................................................................................
b. aktualny adres zamieszkania : …………………………………..………………………………….………….;
c. data i miejsce urodzenia: ....................................................................................................................................;
d. nr i seria dowodu osobistego, organ wydający: ……………………………………………...................………
e. PESEL …………………..………………
3. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

(wymienić osoby, które wspólnie z wnioskodawcą zamieszkają w nowym lokalu)

Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
4. Nie posiadam/posiadam* tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.

Stopień
pokrewieństwa
Wnioskodawca

5. Oświadczam, że w ubiegłym roku kalendarzowym tj. w roku ………… dochody moje i wymienionych wyżej
kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp.

Miejsce pracy - nauki

Źródła dochodu

Wysokość dochodu
w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego
(Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych,
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń
w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.)

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ………………..…………….…....zł,
to jest miesięcznie …………………………… zł.
Oświadczenia
1. Pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
przedstawionych danych. (Art. 233. § 1. Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.)

2. W związku z ubieganiem się o zakwalifikowanie mnie na listę przydziału mieszkań oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie powyższych danych osobowych uzyskanych przez administratora danych osobowych – Toruńskie TBS
Sp. z o.o. – dotyczących mojej osoby i osób ujętych we wniosku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 015 r. poz. 2281).

……………………. ………………….
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

……………………. …………..………………….
(podpis pracownika Toruńskiego TBS Sp. z o.o.
przyjmującego wniosek)

