/imię i nazwisko wnioskodawcy/

/miejscowość, data/

Nr tel. dom.............................
Nr tel. praca .............................

W NIOSEK O NAJEM MIESZKANIA
I. Wnioskuję o umoŜliwienie najmu mieszkania^:
a) powierzchni uŜytkowej ok. 30,0 m2 /1 pokój/.
b) powierzchni uŜytkowej ok. 48,0 m2 12 małe pokoje/.
c) powierzchni uŜytkowej ok. 53,0 m2 12 duŜe pokoje/.
d) powierzchni uŜytkowej ok. 65,0 m2 /3 pokoje/.
II. Dane o wnioskodawcy:
a) Adres zameldowania ....................................................................................................................
b) Adres do korespondencji .............................................................................................................
c) Osoby mające tworzyć wspólne gosp. domowe (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa):
1 ...................................................................................................... -.................................................
2....................................................................................................... -.................................................
3 ...................................................................................................... -.................................................
4....................................................................................................... -.................................................
d) Miejsce pracy osób kolejno wymienionych w pkt. c (umowa o pracę na czas określony,
nieokreślony, własna działalność gospodarcza^:
1 .......................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3 .......................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................
III. Dane o dotychczasowym miejscu zamieszkania wnioskodawcy:
a) Mieszkanie stanowi własność - komunalną, spółdzielczą, zakładową, prywatną^.
b) Mieszkanie jest lokalem samodzielnym wnioskodawcy: TAK / NIEł).
c) Głównym najemcą, właścicielem"^ jest (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa):

d) Liczba osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą w mieszkaniu: .......
e) Liczba izb pokoi zajmowanych przez wnioskodawcą w ww. mieszkaniu: ......
f) Łączna powierzchnia uŜytkowa lokalu mieszkalnego w m2: .......
* Niepotrzebne skreślić

g) powierzchnia mieszkalna lokalu w m2, w tym zajmowana przez wnioskodawcą: .......
h) powierzchnia pomocnicza lokalu/pozostała powierzchnia/w m2: .......
IV. Deklaracje:
a) Deklarują gotowość partycypowania w kosztach budowy mieszkania, w wysokości
oznaczonej przez KTBS Sp z o.o., tj. 30 % koszty budowy lokalu (zgodnie art. 29 ust. 1
Ustawy z 26 października

1995

o niektórych formach popierania budownictwa

mieszkaniowego (Dz.U. z 1995 nr 133, poz. 654 ze zm.).
b) Deklarują gotowość wpłaty kaucji, w wysokości oznaczonej przez KTBS Sp z o.o.,
tj. dwunastokrotności czynszu obowiązującego za danym lokalu (zgodnie art. 6 ust. 1 Ustawy
z 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 nr 71, poz. 773 ze zm.).
V. Inne informacje:
W okolicy przyszłego mieszkania jestem zainteresowany garaŜem lub innym lokalem
uŜytkowym: TAK / NIE *\

/czytelny popis wnioskodawcy/

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( tekst jednolity z dnia 17
czerwca 2002 Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) , wyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym wniosku w zakresie niezbędnym do

ubiegania się o najem mieszkania z zasobów

KTBS sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze".

czytelny popis wnioskodawcy

UWAGI:
a)

Po zakwalifikowaniu się na listę przyszłych najemców, wnioskodawca zobowiązany jest do
podpisania umowy wstępnej w terminie 21 dni.
b) Lista osób zakwalifikowanych wywieszana jest w miejscu publicznie dostępnym tj. korytarz przed
siedzibą firmy.
c) W przypadku nie podpisania umowy w ww. terminie wnioskodawca zostaje skreślony z listy
przyszłych najemców bez dodatkowego wezwania.

