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 Leszno ……………………… 

       (data) 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu  

Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

 

1. Wnioskodawca – przyszły główny najemca 

Ja, niżej podpisana/y …………….………………………………………………………… 

legitymująca/y się dowodem osobistym seria i nr ……….………………………………… 

wydanym przez ……………………………………………………………………………. 

numer PESEL ……………………………… numer telefonu: …………………………… 

adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

wnioskuję o zawarcie ze mną umowy najmu lokalu mieszkalnego pozostającego 

w zasobach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie. 

Wniosek dotyczy lokalu mieszkalnego położonego w Lesznie (nr działki 1/48, arkusz 

mapy 36, obręb 0002 Leszno), nr budynku ……………, kondygnacja (piętro) …………, 

o powierzchni …………………… m2  

 

Zgłaszam do wspólnego zamieszkania następujące osoby (w tym wnioskodawca), które 

stanowić będą gospodarstwo domowe: 

1…………………………………………  4…………………………………… 

2…………………………………………  5…………………………………… 

3…………………………………………  6…………………………………… 

 

Deklaruję, że w przypadku zakwalifikowania mnie do najmu w/w mieszkania w zasobach 

GTBS Sp. z o.o. wniosę, w terminie określonym przez GTBS Sp. z o.o., na rachunek 

Towarzystwa kaucję zabezpieczającą, a następnie podpiszę umowę najmu. 

Zarazem oświadczam, że jest mi znana wysokość kwoty czynszu przypadająca na 1m2 

powierzchni mieszkania. 

 

 ………………….…………………..…… 

  (podpis wnioskującego) 
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2. Kwestionariusz 

 

Wnioskodawca (1) 

 

Osoby do wspólnego zamieszkania:  

 (2)  (3) 

Imię  Imię  

Nazwisko  Nazwisko  

Data urodzenia  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  PESEL  

Stopień 

pokrewieństwa 

 Stopień 

pokrewieństwa 

 

 

 (4)  (5) 

Imię  Imię  

Nazwisko  Nazwisko  

Data urodzenia  Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  Miejsce urodzenia  

PESEL  PESEL  

Stopień 

pokrewieństwa 

 Stopień 

pokrewieństwa 

 

 

Liczba osób (w tym wnioskodawca), które stanowić będą gospodarstwo domowe _____ 

 

 

  

  

 ………………….……………………… 

 (podpis wnioskującego) 

 

Imiona Nazwisko 

Nazwisko rodowe PESEL 

Data i miejsce urodzenia 

 

Dowód osobisty seria i numer  __ __ __   __ __ __ __ __ __                             

 

wydany Przez ……………………………………………………………………… 

Adres Zameldowania  

Adres do korespondencji 

Miejsce pracy 

Numer telefonu E-mail: 
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3. Deklaracja o wysokości dochodów 

 

…………………………………………… Leszno ……………………… 

 (imię i nazwisko deklarującego)    (data) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
          (adres) 
 

Deklaracja o dochodach za rok 2018  

osób ubiegających się o mieszkanie z zasobów GTBS Sp. z o.o. 
 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wyżej wymienionych kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego (wnioskodawca i osoby zgłoszone do 

wspólnego zamieszkania w zasobach GTBS Sp. z o.o.) wyniosły: 

 

LP. IMIĘ I NAZWISKO PESEL 
STOPIEŃ 

POKREWIEŃSTWA 

MIEJSCE 

PRACY/NAUKI 

(MIEJSCOWOŚĆ) 

WYSOKOŚĆ 

DOCHODÓW 

BRUTTO 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

    SUMA*  

 

* Suma dochodów brutto wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 
 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto mojego gospodarstwa domowego 

w roku ubiegłym wyniósł ……………………………… zł / mies. 

Słownie: ……………………………………………………………………………………. 

UWAGA: powyższe potwierdzają załączone zaświadczenia z Urzędu Skarbowego 

o dochodach (zaświadczenia o dochodach należy koniecznie załączyć). 

 

 

  ……….………………………………… 

 (podpis składającego deklarację) 
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Oświadczenie o braku prawa do lokalu mieszkalnego 

 

Ja niżej podpisana/y  

 

…….………………………………….………….legitymująca/y się dowodem osobistym 

numer…..….…….…………………………numer PESEL …………………...…………,  

Oświadczam, że nie posiadam  prawa do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta 

Leszna, 

 

Leszno dnia ………………………………   …………………………….  
               (podpis) 

________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie o braku prawa do lokalu mieszkalnego 

 

 

Ja niżej podpisana/y  

 

…….………………………………….………….legitymująca/y się dowodem osobistym 

numer…..….…….…………………………numer PESEL …………………...…………,  

Oświadczam, że w dniu objęcia lokalu ja, jak również wszystkie osoby dorosłe wskazane 

do wspólnego zamieszkania nie będziemy posiadać  prawa do innego lokalu 

mieszkalnego na terenie Miasta Leszna, 

 

Leszno dnia ………………………………   …………………………….  
               (podpis) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie przyszłego najemcy  

 

Ja niżej podpisana/y  

 

…….………………………………….………….legitymująca/y się dowodem osobistym 

numer…..….…….…………………………numer PESEL …………………...…………,   

 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dziennik Ustaw z 2018r. poz. 1020, 

1540, 2529  z późniejszymi zmianami) oraz Regulamin zawierania umów partycypacji 

oraz najmu lokali mieszkalnych budowanych na zasadach partycypacji w zasobach 

Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Lesznie. 

 

Leszno dnia ………………………………   …………………………….  
               (podpis) 
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Oświadczenie 

 

Ja niżej podpisana/y  

 

…….………………………………….………….legitymująca/y się dowodem osobistym 

numer…..….…….…………………………numer PESEL …………………...…..………,   

oświadczam,  że  wszystkie  informacje  i  dane  zawarte  we  wniosku  i  załącznikach  są 

prawdziwe. 

 

Leszno dnia ………………………………   …………………………….  
               (podpis) 

 

________________________________________________________________________ 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wnioskodawca udostępnia Gminnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dane osobowe 

Najemcy uprawnionego do zawarcia umowy najmu oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania 

wraz z nim w zakresie i celu związanym z zawarciem i realizacją umowy najmu lokalu, pozostającego 

w zasobach GTBS Sp. z o.o. Udostępnione zostają następujące dane Najemcy oraz osób zgłoszonych 

do wspólnego zamieszkania: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, nr PESEL, data i miejsce urodzenia, adres 

zameldowania, adres do korespondencji, nr dowodu osobistego, miejsce pracy, nr tel., adres e-mail, stopień 

pokrewieństwa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie wykonania przez Spółkę 

obowiązków wynikających z umowy najmu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c ), f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe 

będą przechowywane przez okres niezbędny ze względu na prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej 

umowy najmu. 

 

Leszno dnia ………………………………   …………………………….  
               (podpis) 

 

UWAGA! 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach wszystkich zgłoszonych osób do 

wspólnego zamieszkania 

 

 


