
     Numer wniosku
  

WNIOSEK O WYNAJEM MIESZKANIA

w Sokołowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.w Sokołowie Podlaskim

.

                   Miejscowość .................................. data : .......... - ........ - 20.........r

1. Dane Wnioskodawcy

Nazwisko i imię  .........................................................................................................................

Data urodzenia  ...........................................................................................................................

Telefon  .......................................................................................................................................

Adres zameldowania  ..................................................................................................................

Adres korespondencyjny  ...........................................................................................................
(uzupełnić w przypadku gdy jest inny niż zameld.)

2. Aktualnie zamieszkuję w mieszkaniu

 prywatnym   komunalnym

 spółdzielczym lokatorskim  spółdzielczym własnościowym

 zakładowym  wynajmuję mieszkanie od osoby prywatnej

 mieszkam wspólnie z rodziną  inne, jakie  ....................................................

3. Obecnie płacony czynsz miesięczny wynosi (zł) :  .........................................................

4. Inne wydatki na mieszkanie miesięcznie wynoszą (zł) :  ...............................................
(opłata za elektryczność, wodę, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości, itp.)

5. Wnioskowana liczba pokoi

     2 pokoje   3 pokoje

6. Wysokość partycypacji 

Oświadczam, że jestem przygotowany(na) na wpłacenie partycypacji w wysokości do 30% 

całkowitego kosztu budowy mieszkania  (zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1995r o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz.U.2000 Nr 98 poz. 1070 z 

późn.zm.). 

7. Kaucja zabezpieczająca

Oświadczam, że jestem przygotowany(na) na wpłacenie kaucji zabezpieczającej (zgodnie z art. 

32 ustawy z dnia 26 października 1995r o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego). 

8. Rejestracja na liście oczekujących na mieszkanie 

Urząd  Miasta            TAK   NIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa       TAK   NIE



9. Czy zamierza Pan(i) zmienić uzyskane mieszkanie w ciągu 5 lat od zasiedlenia ?

      TAK   NIE

10. Czy zamierza Pan(i) wykupić lokal mieszkalny ?

                  TAK   NIE

Jeżeli tak to w jakim okresie od zasiedlenia?

      1 rok         3 lata   5 lat    10 lat            15 lat        inny okres, jaki?  ..............

11.  Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania 

Nazwisko i imię                            Stopień pokrewieństwa     Data urodzenia

1.  ........................................................................ wnioskodawca  .........................................................

2.  ...........................................................................................................................................................

3.  ...........................................................................................................................................................

4.  .............................................................................................................................................................

5.  ...........................................................................................................................................................

6.  ...........................................................................................................................................................

7.  ............................................................................................................................................................

8.  ............................................................................................................................................................

12. Uwagi Wnioskodawcy  ......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

                                      

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

Podpis wnioskodawcy



Deklaracja o wysokości dochodów brutto

za okres :   ........................................................................................................................................
       (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z nastepujących osób

1. Imię i nazwisko  .................................................................................................  -  wnioskodawca

data urodzenia  ........................................

2.  Imię i nazwisko   ..............................................................................................................................

stopień pokrewieństwa  ..................................   data urodzenia  .......................................

3.  Imię i nazwisko   ..............................................................................................................................

stopień pokrewieństwa  ..................................   data urodzenia  .......................................

4.  Imię i nazwisko   ..............................................................................................................................

stopień pokrewieństwa  ..................................   data urodzenia  .......................................

5.  Imię i nazwisko  ..............................................................................................................................

stopień pokrewieństwa  ..................................   data urodzenia  .......................................

6.  Imię i nazwisko   .............................................................................................................................................

stopień pokrewieństwa  ..................................   data urodzenia  ....................................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły :

Lp.1) Miejsce pracy / nauki2) Źródło dochodu3,4) Dochód brutto łącznie 
za okres 3 miesięcy

1

2

3

4

5

6

Razem  dochody gospodarstwa domowego

Średni miesięczny dochód  gospodarstwa  domowego  wynosi     ..............................  zł.

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu
3)  Np. wynagrodzenie za pracę, działalność gospodarcza, działalność rolnicza, renta, emerytura, zasiłek,
4) Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu :

1. pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,
2. zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych oraz dodatków dla sierot zupełnych,
3. świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby 
    wojskowej lub zastępczej,



4. środków za rozłąkę,
5. świadczeń wypłacanych załogom pływającym,
6. świadczeń z pomocy społecznej,
7. prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według
    zasad określonych w przepisach o podatku rolnym,
8. alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych,
9. dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw 
    autorskich lub wykonywania wolnych zawodów oraz,
10.oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, że dokumenty, na podstawie 
których zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, 
uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

...............................................
(podpis składającego deklarację)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przeznaczeniem, dla 
którego zostały udostępnione (art. 23 ustawy z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych,
 Dz.U. 2002  Nr 101, poz. 926)

Opłatę w wysokości 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć) tytułem kosztów manipulacyjnych 

pobrano  dnia  ....................................  nr pokwitowania  ..........................................


