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dla zainteresowanych uzyskaniem mieszkania z zasobów 
Kościerskiego TBS Sp. z o. o. 

 
proszę wpisać bądź zakreślić      właściwą odpowiedź 

 
Poniższy wniosek wraz z formularzami deklaracji dochodu oraz oświadczenia o nie posiadaniu tytułu 
prawnego do innego lokalu jest materiałem koniecznym do wyłonienia przyszłych najemców. 

 
DANE OSOBOWE 

1.  Osoba zgłaszająca (wnioskodawca): 

 Imię i nazwisko ........................................................................................................................ wiek .......... 

 Dokładny adres ................................................................................................. tel. .................................... 

 Miejsce pracy/nauki* ................................................................................................................................... 

2.  Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania: 

(1 osoba) Imię i nazwisko ...................................................................................................... wiek ........... 

 Dokładny adres ................................................................................................. tel. .................................... 

 Miejsce pracy/nauki* ................................................................................................................................... 

  (2 osoba) Imię i nazwisko ...................................................................................................... wiek ........... 

 Dokładny adres ................................................................................................. tel. .................................... 

 Miejsce pracy/nauki* ................................................................................................................................... 

(3 osoba) Imię i nazwisko ...................................................................................................... wiek ........... 

 Dokładny adres ................................................................................................. tel. .................................... 

 Miejsce pracy/nauki* ................................................................................................................................... 
 

PRZYSZŁE MIESZKANIE TBS (PREFERENCJE) 
 
3.  Jak duże mieszkanie chce Pan/Pani* uzyskać w TBS: 

a) 1 P    (1 pokój)  powierzchnia ok. 27 m2 dla 1 osoby    
b) 1 P    (1 pokój) powierzchnia ok. 32 m2 dla 1 lub 2 osób   
c) 1 P    (1 pokój) powierzchnia ok. 41 m2 dla 1 lub 2 osób   
d) 2 P    (2 pokoje) powierzchnia ok. 45 m2 dla 3 osób    
e) 2 P    (2 pokoje) powierzchnia ok. 47 m2 dla 3 osób    
f) 2 P    (2 pokoje)  powierzchnia ok. 53 m2 dla 4 osób    
g) 3 P    (3 pokoje)  powierzchnia ok. 59 m2 dla 4 osób    

 
4.  Na której kondygnacji chcielibyście Państwo zamieszkać: 

                                  

                       WNIOSEK
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a) parter            
b) 1 – 4 piętro          
c) poddasze          

5. W jaki sposób planujecie Państwo pozyskanie środków na kaucję lub partycypację finansową w 
mieszkaniu TBS: 

a) posiadam zgromadzone środki       
b) pożyczka z zakładu pracy        
c) pożyczka od rodziny, znajomych       
d) środki ze sprzedaży samochodu, nieruchomości     

e) inne, jakie ...............................................................................................   

6.  Łączny dochód miesięczny brutto gospodarstwa domowego wynosi ok. ........................ zł, zaś na                  

1 osobę przypada średnio ok. .......................... zł. 

7.  Czy posiadają Państwo wymaganą kwotę partycypacji: 
TAK   
NIE   

 
8.  Czy posiadają Państwo środki finansowe na wymaganą kaucję w wysokości 12 – krotności czynszu: 
 

TAK   
NIE   

 
OBECNA SYTUACJA MIESZKANIOWA 

 
9.  Zajmowane obecnie mieszkanie: 

a) wynajmuję od osoby prywatnej      - w budynku jednorodzinnym  
         i jest ono mieszkaniem    - własnościowym w budynku 
          komunalnym    

- własnościowym w budynku  
 spółdzielczym   
 - lokatorskim w budynku    
    komunalnym    
  - lokatorskim w budynku  
    spółdzielczym   
 

b) mieszkam niesamodzielnie                - w budynku jednorodzinnym  
         wspólnie z rodziną  - własnościowym w budynku       
                                                                                     komunalnym    

- własnościowym w budynku  
 spółdzielczym   
 - lokatorskim w budynku    
    komunalnym    
  - lokatorskim w budynku  
    spółdzielczym   

 c) inne, jakie............................................................................................................................................................ 

Proszę podać adres obecnie zajmowanego mieszkania:  ............................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
10. Charakterystyka zajmowanego obecnie mieszkania: 

a) powierzchnia mieszkania ..................... m2 

b) liczba izb (łącznie z kuchnią) ..............  
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c) liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu .................. 

d) liczba osób zamieszkałych w lokalu ................................ 
11. Wyposażenie techniczne zajmowanego mieszkania: 

a) centralne ogrzewanie        
b) piece kaflowe, ogrzewanie etażowe itp.      
c) centralna ciepła woda        
d) ciepła woda ogrzewana samodzielnie (np. podgrzewacz elektryczny)   
e) bieżąca woda         
f) łazienka          
g) gaz sieciowy         
h) telefon          
i) domofon          
j) telewizja kablowa         

12. Obecnie płacony miesięczny czynsz (opłata za wynajem) wynosi ok. ............................zł,  natomiast 

łącznie wydatki na mieszkanie (z opłata za wynajem, elektrycznością, wodą, gazem, ogrzewaniem, 

wywozem nieczystości itp.) wynoszą ok. ................................ zł. 
 
13. Czy jesteście Państwo zarejestrowani na liście oczekujących na mieszkanie ? 
 

TAK   
     NIE   

a) spółdzielni mieszkaniowej,  TAK/NIE* 

w jakiej .......................................................................................................... 

b) na liście oczekujących w Urzędzie Miasta Kościerzyna  TAK/NIE* 

c) w innym miejscu, gdzie: ................................................................................. 
 
14. Proszę podać powody, dlaczego chcecie Państwo zmienić obecnie zajmowane mieszkanie (można 

zakreślić kilka odpowiedzi): 

a) nie posiadam samodzielnego mieszkania       
b) zajmowane mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię     
c) zajmowane mieszkanie ma zbyt mało izb       
d) zajmowane mieszkanie nie posiada odpowiedniego standardu technicznego  
e) nie odpowiada mi lokalizacja obecnie zajmowanego mieszkania   
f) nie odpowiada mi sąsiedztwo obecnie zajmowanego mieszkania    
g) opłaty za obecnie zajmowane mieszkanie są zbyt wysokie    

h)   inne, jakie .......................................................................................................  
 

 
 
 

                                                                                       .................................................... 
      (data, podpis osoby deklarującej) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia     
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.) 
 

                                                                                        .................................................... 
                                                                                                                         (data, podpis osoby deklarującej) 


