
Wniosek 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Brodnickiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
 
 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:  
2. Adres zameldowania: ...............................................................................................................................

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

 

 
3. Adres kontaktowy: ...............................................................................Nr tel........................................... 

 
4. Powierzchnia użytkowa zajmowanego obecnie lokalu *: ....................................................................... 

 

5. Liczba osób zamieszkujących w zajmowanym lokalu: ............................................... 

 

6. W jakiej miejscowości znajduje się zajmowany lokal: ............................................................................ 

 
7. Standard zajmowanego lokalu**: WC w mieszkaniu, WC na korytarzu, WC poza budynkiem, łazienka z  

wanną/prysznicem, centralne ogrzewanie, ogrzewanie piecowe, inne ogrzewanie ( wpisać jakie ) 

......................................................... woda bieżąca zimna, woda ciepła. 
 
8. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu**: stosunek najmu, lokatorskie prawo do najmu, własnościowe 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego mieszkaniowej, 

własność, brak jakiegokolwiek tytułu ( np. zamieszkiwanie u rodziców ) 
 
9. Liczba osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania w przyszłym lokalu: ......................................... 
 

10. Łączny  dochód  gospodarstwa  domowego  w  miesiącu  bezpośrednio  poprzedzającym  złożenie 

niniejszego wniosku***: .......................... słownie: .................................................................................... 

 
11. Czy istnieje możliwość partycypowania, a więc sfinansowania na podstawie odrębnej umowy zawartej 

z Towarzystwem Budownictwa Społecznego części kosztów budowy mieszkania ? 

TAK lub NIE ** 

 
Oświadczam, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych – Brodnickie TBS Sp. Z 

o.o. ul. Kościelna 11, 87-300 Brodnica w celu i zakresie realizacji niniejszego wniosku zgodnie z art.6a,b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 

Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zapoznalem/am 

się z treścią klauzuli informacyjnej, którą otrzymałem/am w chwili złożenia niniejszego wniosku w tym z informacją o 

celu i sposobach prrzetwarzania danych osobowych oraz prawie do treści swoich danych i prawie ich poprawienia 
 
 
 

 

..............................................................  
/ podpis i data / 

 
Wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Spółka z o.o. przy ul. Kościelna 11 w Brodnicy. 
 
 
* - należy podać powierzchnię całego zajmowanego lokalu, domu 

mieszkalnego ** - należy podkreślić właściwe 

*** - należy zsumować dochody uzyskane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do 

wspólnego zamieszkiwania w pkt 9, potwierdzone stosownym zaświadczeniem pracodawcy, organu 

emerytalnego itd. 


