
 

              

                                                  Szczecinek,.................................................. 

           (wpisać datę ) 

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

(imię i nazwisko składającego podanie ) 

 

 

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

( adres zamieszkania) 

 

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

 (adres korespondencyjny) 

 

……………………………………. 

 ( numer telefonu) 

 

            

         Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

              Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

              Spółka  z o. o. w Szczecinku 

              ul. Cieślaka 6b 

 

 

PODANIE 

o przydzielenie lokalu mieszkalnego do remontu 

 

  Zwracam się z prośbą o przydzielenie lokalu mieszkalnego przy ul............................................................. 

z puli mieszkań do remontu, wykazanych  w ogłoszeniu z dnia ..................................................................... 

Oświadczam, iż lokal obejrzałem/am, znane mi są zasady przydzielania mieszkań do remontu i zapoznałem/am 

się z zakresem robót remontowych jakie w tym lokalu należy wykonać. 

          podpis ...................................................... 

 

Część I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY:  

 

1.  Wnioskodawca jest ujęty: 

a) w rejestrze zamian z urzędu :    tak       □             nie        □ 

b) na liście osób oczekujących  na przydział lokalu:    tak   □        nie    □ 

c)  osobą niezarejestrowaną w ZGM TBS  :   □
    

( w przypadku zaznaczenia odpowiedzi c należy wypełnić                   

część  I oraz część II wniosku ) 

 

2. Liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, przewidzianych do wspólnego zamieszkania: 

.......................... w tym poniżej 18 lat .......... 

 

 

 

 



Tab. nr 1 

Lp. Imię i Nazwisko Rok urodzenia Stosunek do wnioskodawcy  ( pokrewieństwo ) 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

6. 

 

   

7. 

 

   

 

3.  Oświadczenie o dochodach – (nie dotyczy osób, o których mowa w pkt 1 litera a) 

Dochód członków gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, potwierdzony stosownymi dokumentami np.  

zaświadczeniem o wysokości dochodów z zakładu pracy,  z ZUS o wysokości świadczeń emerytalnych lub rentowych, 

zaświadczeniem z MOPS itp. lub w przypadku braku możliwości udokumentowania takiego dochodu  PIT za rok 

ubiegły. 

 

Oświadczam, że dochody***** za ostatnie 3 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku, wszystkich członków 

rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkania  z wnioskodawcą  wynoszą…………..……........... zł.  

 

Lp. Miejsce pracy – nauki Źródło dochodu 
 

Dochód za 3 miesiące 

w zł 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Razem dochody gospodarstwa 

domowego 

 

Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 

……………………............................…..zł. 

 

 



Objaśnienia: 

1)  Liczbę  porządkową osób  należy podać według kolejności ich umieszczenia w tabeli nr 1, 

 

2)  Wymienić oddzielnie  każde źródło dochodu, 

 

3) ***** 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 już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.  

 

4) Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, 

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w 

zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych 

świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku 

energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych 

emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 

2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 

2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 

(Dz. U. poz. 693i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 

332,   z późn. zm.). 

 

5) Wysokość dochodu uzasadniająca oddanie w najem lokalu docelowego powinna sie mieścić w granicach:  

a) 100% - 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 

b) 50%  - 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym 

 

Część II. SYTUACJA MIESZKANIOWA. ( wypełnić w przypadku zaznaczenia w I Części podania pkt  

1 litera c) 

1. Okres zamieszkiwania na terenie Miasta Szczecinek....................................................................... 

2.  Miejsce zamieszkania wnioskodawcy w okresie ostatnich trzech lat. 

Informacje zawarte w poniższej tabeli należy potwierdzić zaświadczeniem potwierdzającym zameldowanie, 

wydanym przez Urząd Miasta - Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego. 

Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkiwania  

( adres) 

Okres zamieszkiwania  

od - do 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

4.  

 

  

5.  

 

  

 

3. Obecnie zajmowane mieszkanie jest własnością: 

 

a) komunalną ( podać imię i nazwisko najemcy oraz stosunek pokrewieństwa ) 

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

b)  osoby fizycznej lub prawnej (podać dane właściciela)  

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

c) inną ( podać czyją ) …………………………………............................................................................. 



 

4 . Wnioskodawca zajmuje obecne mieszkanie w charakterze: ( właściwe zaznaczyć znakiem  x) 

a)  członka rodziny* **                                                                                           □     

b) podnajemcy całego lokalu                                                                                   □  

c) podnajemcy części lokalu                                                                                    □  

d) innym niż wymienione  w lit. a, b, c (odpowiednio udokumentowane)          □ 
 

*** zamieszkiwanie na prawach członka rodziny - należy przez to rozumieć wnioskodawcę, który należy do 

kręgu  osób wymienionych w art. 691 k.c. w stosunku do osoby , u której mieszka  i prowadzi odrębne  

gospodarstwo  domowe. 

 

5.  Obecnie zajmowany przez wnioskodawcę lokal składa się z I pokoju o pow..............m
2
, II pokoju                      

o pow..............m
2
, III pokoju o pow..............m

2
, IV pokoju o pow..............m

2
, V pokoju o pow..............m

2
, 

kuchni o pow.....................m
2
, łazienki o pow..........m

2
, wc o pow............m

2
, przedpokoju o pow...........m

2
, 

innne o pow................m
2
. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi.............................m

2
. 

6. Ilość wszystkich osób zamieszkujących w mieszkaniu zajmowanym obecnie przez 

wnioskodawcę......................... 

7.  W przypadku zaznaczenia punktu  3  lit.  b i c  należy dołączyć stosowne dokumenty np. umowę najmu/ 

podnajmu za okres minimum trzech lat.     

 

8. Informacje ujęte w pkt. 1 - 6  II części podania powinny być potwierdzone przez  administratora/ 

zarządcę nieruchomości/ właściciela. 

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

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

Inne ważne informacje nieujęte we wcześniejszych punktach: 

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

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

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

Załączniki przekazane do ZGM TBS wraz z podaniem / wpisać jakie /: 

1................................................................................................................, 

2................................................................................................................, 

3................................................................................................................, 

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

        (czytelny podpis osoby składającej podanie) 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia                

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez    ZGM TBS w Szczecinku danych osobowych moich i członków 

mojej rodziny wymienionych w składanej deklaracji, na potrzeby wniosku dotyczącego uzyskania lokalu. Jednocześnie 

oświadczam, że posiadam zgodę na ujawnienie danych do wniosku o uzyskanie lokalu od członków mojej rodziny.  

Zostałem poinformowany, iż w przypadku braku zgody wniosek zostanie zwrócony na adres korespondencyjny,  jako 

bezzasadny i bez podstawy do dalszego przetwarzania.        

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

                                                                   (  data i podpis osoby składającej oświadczenie)  


