
Id: IDEBB48E-3DAC-488B-A8E5-02EA22031EDC. Podpisany                Strona 1 

 

 

Załącznik nr 1 

Do Uchwały Nr XXX/276/2013 

Rady Miejskiej w Brodnicy 

Z dnia 6 czerwca 2013r. 

 

..……………………………………    Brodnica, dnia ……………….  
 /imię i nazwisko wnioskodawcy/ 
 

 

……………………………………………….. 
/miejsce pobytu, adres zamieszkania/ 

    (nie mylić z zameldowaniem) 
 

 

nr telefonu ……………………… 
 

 

Wniosek o najem lokalu 

z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Brodnica 

 
1./ Należy wyszczególnić osoby ubiegające się wraz z wnioskodawcą o najem lokalu/ 
 

L.p. Imię i nazwisko Pełna  

data  

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa  

do wnioskodawcy 

Miesięczny średni 

dochód brutto liczony 

z ostat. 3 miesięcy*/ 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
 

*/ - dochody poświadczone przez zakład pracy i inne 

 

Inne dochody łączne osób wyżej wymienionych wynoszą : ………………….. ( za 1 miesiąc ) 

Dochód razem gospodarstwa domowego: ……………….. ( za 1 miesiąc ) 

Na jednego członka gospodarstwa domowego ……………….. ( za 1 miesiąc ) 

 

2. Informacja Ewidencji Ludności o zameldowaniu w/w osób : 

 

 

 

3. Prośbę swą motywuje następująco : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Jednocześnie informuję, że: 

 

a/ właścicielem **/, najemcą mieszkania **/, w którym zamieszkuję jest Pan/Pani : 

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

 

b/ oprócz osób wymienionych w tabeli na stronie 1 wspólnie ze mną zamieszkują osoby: 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

c/ zajmowane mieszkanie jest lokalem: (kwaterunkowym, służbowym, spółdzielczym, 

lokatorskim, innym )**/. 

 

d/ mieszkanie położone jest w budynku : (mieszkalnym, niemieszkalnym, przeznaczonym do 

rozbiórki )**/.  …………………………………………………………………………………. 

 

e/ zajmowane mieszkanie składa się z pokoi o powierzchni każdego : 

1/ ……………m² , 2/ ……………m² , 3/ ……………m² , 4/ ……………m² ,  

kuchni o pow. …………. m², inne …………………………………. 

 

5. Czas zamieszkania 

- pod wskazanym adresem :………………………………………………….. 

- na terenie Brodnicy :…………………………………………………. 

 

6. Oświadczam, że na terenie administracyjnym miasta Brodnicy nie posiadam 

samodzielnego lokalu mieszkalnego, który stanowiłby podstawę do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych we własnym zakresie 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 ust. 1 K.K. potwierdzam własnoręczny 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w niniejszym wniosku. 

 
 

 

………………………………………… 

/ podpis czytelny wnioskodawcy/  

 

………………………………………… 

/ nr. dowodu osobistego wydany przez/ 

 

 

**/ - niepotrzebne skreślić  

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 zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, którą otrzymałem/am w chwili złożenia 

niniejszego wniosku w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie do 

treści swoich danych i prawie ich poprawienia 


