
złożenie wniosku □                                                                                                                                                                
aktualizacja wcześniej złożonego wniosku □  
Wpłynęło: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa 

Sp. z o.o. 58-260 Bielawa, ul. Wolności 57           
tel. 74 645 04 39 e-mail: tbs@tbsbielawa.pl

Wniosek o wynajem mieszkania TBS Bielawa Sp. z o.o.

A. Dane wnioskodawcy
Nazwisko i imię

Data urodzenia PESEL

Adres zamieszkania

Kod Miejscowość

Ulica Nr. budynku Nr. mieszkania

Adres do korespondencji

Kod Miejscowość

Nr. kontaktowy

Adres e-mail

Stan cywilny □ panna/kawaler

□ zamężna/żonaty

□ rozwiedziona/rozwiedziony 

□ wdowa/wdowiec

□ separacja sądowa

B. Dane współmałżonka

Nazwisko i imię

Data urodzenia PESEL

Adres zamieszkania

Kod Miejscowość

Ulica Nr. budynku Nr. mieszkania

Nr. kontaktowy

Adres e-mail

mailto:tbs@tbsbielawa.pl


Miejsce pracy wnioskodawcy

Miejsce pracy współmałżonka

Okres zamieszkania na terenie 
Gminy Bielawa

C. Osoby, które będą zajmowały wynajęty lokal (łącznie z wnioskodawcą)

L.p. Nazwisko i imię Stopień 
pokrewieństwa

Data 
urodzenia

PESEL

1 wnioskodawca

2

3

4

5

6

D. Ubiegam się o mieszkanie kategorii-proszę zaznaczyć  właściwe pole poniżej:

1Pokój -do 40m2□     2Pokoje-do 50m2□     3Pokoje-do 70m2□

E. Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ktoś z osób ubiegających o wynajem lokalu mieszkalnego jest osobą niepełnosprawną ze wskazaniem 
poruszania się na wózku inwalidzkim? Jeśli tak, to proszę podać kto i dostarczyć zaświadczenie 
potwierdzające niepełnosprawność.

Tak □     Nie □     

2. Czy wnioskodawca jest najemcą mieszkania komunalnego?

Tak □                               Nie □    

F. Deklaruję gotowość wpłaty zaliczki na poczet partycypacji w wysokości oznaczonej przez TBS Bielawa, nie 
większej niż 30% wartości odtworzeniowej, w terminie wynikającym z umowy przedwstępnej do zawarcia której  
zobowiązuje się po zakwalifikowaniu mnie do zajęcia lokalu mieszkalnego.

G. Inne informacje wnioskodawcy: 
…............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Świadom odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadczam, że składający wniosek, 
osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania oraz dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i  
faktycznym.

W załączeniu przekładam oświadczenie, że zostałem poinformowany o zasadach ochrony danych osobowych wraz ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych moich oraz osób występujących na wniosku. 

Bielawa, …................................                                                           Podpis wnioskodawcy............................................



H. Wypełnia zarządca/właściciel budynku

1. Wnioskodawca  oraz  osoby  wchodzące  w  skład  jego  gospodarstwa  domowego  mieszkają  w  lokalu: 
własnościowym,  spółdzielczym,  komunalnym,  z  najmem  socjalnym,  zastępczym,  budynku  mieszkalnym, 
innym............................... Adres..............................................................................................................................

pokój pokój pokój kuchnia p.pokój inne pow. 
użytkowa

pow. 
użytk./osobę

kondygnacja

Główny najemca Umowa z dnia

Status zamieszkania wnioskodawcy

Zadłużenie wnioskodawcy ponad jeden okres płatności na dzień sporządzenia informacji TAK□   NIE □   

Uciążliwość  powodowana  przez  wnioskodawcę  lub  członków  jego  gospodarstwa 
domowego

TAK□   NIE □   

Ilość  osób zgłoszonych do opłat  za  korzystanie  z  lokalu  wg ostatniego  oświadczenia 
(opłata za wywóz odpadów)

 

                                                                                                                                      …..............................................
                                                                                                                                             (pieczęć data i podpis)



Bielawa, dnia ………………….........

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
(OBOWIĄZKOWO PROSZĘ WYPEŁNIĆ)

1. Wnioskodawca

Oświadczam, że Pan(i) …................................................................................................

zamieszkały(a) ….............................................................................................................

zatrudniony(a) od ….................................................. do ….............................................

w pełnym wymiarze, na …...................etatu.

w okresie od ….................................... do …...........................uzyskał(a) dochód:

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE M-C M-C M-C

1 Dochód brutto *

2 Składka na ubezpieczenia społeczne

3 Koszt uzyskania przychodów

4 Dochód [1-(2+3)]

5 inne

2. Pozostała osoba wspólnie starająca się przydział lokalu

Oświadczam, że Pan(i) …................................................................................................

zamieszkały(a) ….............................................................................................................

zatrudniony(a) od ….................................................. do ….............................................

w pełnym wymiarze, na …...................etatu.

w okresie od ….................................... do …...........................uzyskał(a) dochód:

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE M-C M-C M-C

1 Dochód brutto*

2 Składka na ubezpieczenia społeczne

3 Koszt uzyskania przychodów

4 Dochód [1-(2+3)]

5 inne

* wymienić oddzielnie każde źródło dochodu,

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
(osoby docelowo mające wspólnie zamieszkać)

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa

1 wnioskodawca

2

3



4

5

6

7

   Razem dochód gospodarstwa domowego w zł (łącznie za 3 miesiące)  

   To jest miesięcznie w zł

Składając  osobiście  niniejszą  deklarację  oświadczam,  że  jest  mi  wiadomo,  że  dokumenty  na  podstawie  których 

zadeklarowałem(am) jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznie podpisem prawdziwości danych zamieszczonych w 

deklaracji.

….................................................. ….....................................................
(miejscowość, data)             (podpis)



OŚWIADCZENIE W SPRAWIE POSIADANYCH INNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

Ja niżej podpisany(a) .............................................................................................

zamieszkały(a) ........................................................................................................

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr ..........................................................

PESEL  .........................................................  oświadczam,  że  nie  posiadam  tytułu  prawnego  do  innego  lokalu 

mieszkalnego  na  terenie  Gminy  Bielawa/Pieszyce  oraz,  że  takiego  tytułu  nie  posiadają  osoby  przewidziane  do 

wspólnego zamieszkania/wspólnie ze mną zamieszkujące.

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

(podpis wnioskodawcy)



Imię i nazwisko                                         Bielawa dnia......................

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

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

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

OŚWIADCZENIE

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  dla  potrzeb  statutowych  Towarzystwa  Budownictwa 

Społecznego Bielawa Sp. z o.o., w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z  

2018, poz. 1000 z późn. zm.)

Podpis

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



Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla działań organizacyjnych oraz działań komunikacyjnych związanych 
ze złożeniem wniosku o najem mieszkania w zasobach mieszkaniowych Spółki TBS Bielawa oraz rozpatrzeniem i  
kwalifikacji przedmiotowego wniosku przez Komisję Mieszkaniową.  

Podane dane osobowe w postaci  imienia  i  nazwiska,  adresu zamieszkania,  PESEL,  a  także numeru  telefonu będą 
przetwarzane w celach działań organizacyjnych oraz działań komunikacyjnych związanych ze złożeniem wniosku o 
najem mieszkania w zasobach mieszkaniowych Spółki TBS Bielawa oraz rozpatrzeniem i kwalifikacji przedmiotowego  
wniosku przez Komisję Mieszkaniową, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(dalej RODO) przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o., ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa.

Jednocześnie TBS Bielawa jako Administrator Danych Osobowych informuje, że we wszystkich sprawach związanych  
z  przetwarzaniem danych  oraz  korzystaniem  z  praw  przysługujących  na  mocy  RODO  można  kontaktować  się  z  
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych) w TBS 
Bielawa
z siedzibą przy ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa. Tel. :  74 645 04 39 adres mailowy: tbs@tbsbielawa.pl

Niniejszym  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
w wymienionym wyżej celu.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a , o prawie do:  
 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych;
 wycofania wyrażonej zgody z  tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego  dokonano  na  podstawie  niniejszej  zgody  przed  jej  wycofaniem.  Wycofanie  zgody  może  być 
zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mail’ową.

 dodatkowo o prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (Organu Nadzorczego), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji wymienionego wyżej celu.
Dane będą przetwarzane na czas trwania umowy najmu i umowy partycypacji.

…………………..........................................................
/data i czytelny podpis/

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz  

Rozporządzenie 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 osobowych)


