
WNIOSEK 
O ZAWARCIE UMOWY NAJMU NA LOKAL MIESZKALNY 

Z ZASOBÓW GIŻYCKIEGO TBS – SPÓŁKA Z O.O. W GI ŻYCKU 
 

A. DANE WNIOSKODAWCY: 
 
1. Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………….............. 
2. Adres zamieszkania w okresie ostatnich 2 lat ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 
3. Adres stałego zameldowania ………………………………………………………………… 
4. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………… 
5. Miejsce zatrudnienia – adres i stanowisko ………………………………………….............. 

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

6. Osoby obecnie zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą: 
 
Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 
   
   
   
   
   
   

 
7. Status prawny obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego: ……………………............... 

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

8. Osoby, które będą zajmowały  wynajęty  lokal: 
 
Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 
   
   
   
   
   
   

 
9. Mieszkanie będące przedmiotem wniosku: 

 
  

Liczba osób w gospodarstwie domowym 
Minimalna powierzchnia użytkowa 
lokalu mieszkalnego 

a 1 25 m² 
b 2 32 m² 
c 3 44 m² 
d 4 52 m² 
e 5 63 m² 
f 6 i więcej 69 m² 

 
 
 



 
B.  MIESIĘCZNY DOCHÓD NA 1 OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM: .............................PLN 
 
C. PROSIMY O ODPOWIEDZI NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: 

 
1. Czy Wnioskodawca ubiegał się o wynajem mieszkania z zasobów komunalnych? 

                                                tak                                       nie 
2. Czy Wnioskodawca składał odwołanie z powodu niezakwalifikowania na liście najemców 

mieszkania czynszowego?       tak                                     nie 
3. Czy Wnioskodawca posiada środki finansowe na pokrycie kaucji w wysokości jednorocznego 

czynszu najmu za lokal mieszkalny będący przedmiotem wniosku? 
                                                  nie                                     tak 

4. Czy możliwości finansowe Wnioskodawcy pozwolą na opłacenie czynszu w wysokości 4% 
wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku.? Przykładowy czynsz miesięczny  za 50 m²  
wynosi 580 zł (4% x 3101 x 50:12). 
                                                  nie                                     tak 
 
 
Oświadczam, że powy ższe dane s ą pełne i zgodne z prawd ą. 
 

Jednocze śnie oświadczam, 
- że zapoznałem/łam się z regulaminem kwalifikacji przyszłych najemców w ramach GTBS 
i ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DU nr 133 poz. 654 
z późniejszymi zmianami), szczególnie z zasadami najmu, ustalania wysokości czynszu, 
terminów wpłacania kaucji. 
- wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych 
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury przydziału lokalu. 
 
Giżycko, dnia ……………………….                                 Podpis Wnioskodawcy 
 
                                                                                      …………………………………………….. 
 
Informacje niniejsze będą utrzymane w tajemnicy i użyte tylko w związku z umową najmu. 
Nieprawdziwość powyższych informacji będzie podstawą do odrzucenia wniosku. 
Wniosek zachowuje aktualność przez 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
 

Załączniki: 
1. Dowód wpłacenia 20 zł. z tytułu opłaty manipulacyjnej na rachunek Giżyckiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego PEKAO SA w Giżycku numer 50 1240 5787 1111 0000 5756 7723. 
2. Wypełniony formularz deklaracji dochodu wraz z zaświadczeniami pracodawców i innych 

instytucji o wysokości osiąganych dochodów. 
3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. 
4. Udokumentowanie zamieszkania w Giżycku w okresie ostatnich 2 lat. 
5. Inne, mogące mieć znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku. 
ADRES DO KORESPONDENCJI: 
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………….. 
Miejscowość ……………………………………………………………………………… 
Ul. .………………………………………………………………………………………… 
Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………. 


