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Wypełnia pracownik TBS 
Wniosek złożony: osobiście / pocztą 

Data: ___________r. 

Numer wniosku __________/_____ 

WNIOSEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O LOKAL MIESZKALNY Z ZASOBÓW  TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO WARSZAWA PÓŁNOC SP. Z O.O. 

CZĘŚĆ I  (wypełnia Wnioskodawca – Kandydat na Partycypanta lokalu) 

Wnioskuję o zawarcie umowy partycypacji i najmu lokalu mieszkalnego w inwestycji przy ul. Pełczyńskiego 

(działka 103/3, 102/7) w Warszawie: 

 

□ Lok.  nr 46, budynek C, PAK + 2P o pow. 67,53m²; 

□ Lok. nr 22, budynek C, PAK + 3P o pow. 103,57m²; 
 

Wyboru należy dokonać poprzez zaznaczenie „x” w kratce przy wybranym lokalu. Wybór jest 
jednokrotny, Wnioskodawca nie może zaznaczyć kilku lokali. 
 

LEGENDA:  
PAK- pokój z aneksem kuchennym 
K- osobna kuchnia  
1P, 2P, 3P, 4P – ilość pokoi 

                                          

WNIOSKODAWCA 
Imię i Nazwisko/ Nazwa /Firma**: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr i seria dowodu osobistego, PESEL: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wypełniają osoby fizyczne)   
Nr  KRS/ NIP/ Regon: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wypełniają osoby prawne)   
Adres do korespondencji:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………………………………………… 
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

 
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią ogłoszenia o naborze na wolny lokal mieszkalny                              

oraz deklaruję, że posiadam środki finansowe na pokrycie wkładu partycypacyjnego.  
2. Zobowiązuję się do zawarcia umowy partycypacji w terminie 20 dni od dnia ogłoszenia Listy 

Podstawowej w naborze.  
3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby                                      

przedmiotowego postępowania kwalifikacyjnego, w trybie ustawy o ochronie danych osobowych                          
z dnia 29 sierpnia 1997r.  

 
Warszawa, dnia…………………….                                    …………………..…………………………… 

      czytelny podpis  Wnioskodawcy        
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CZĘŚĆ II  (wypełnia Kandydat na Najemcę lokalu)  
Dane dotyczące przyszłego Najemcy lokalu i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za ………. r.   

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 
l. Imię i nazwisko ..............................................................................,Kandydat na Najemcę , data urodzenia .......................... 

2.Imię i nazwisko ............................................................................., stopień pokrewieństwa ........................, data urodzenia .......................... 

3.Imię i nazwisko ............................................................................., stopień pokrewieństwa ........................, data urodzenia .......................... 

4.Imię i nazwisko ............................................................................., stopień pokrewieństwa ........................, data urodzenia .......................... 

5.Imię i nazwisko ............................................................................., stopień pokrewieństwa ........................, data urodzenia .......................... 

6. Imię i nazwisko ............................................................................, stopień pokrewieństwa ........................, data urodzenia .......................... 

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

mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

TABELA 1 
 

Lp. Miejsce pracy – nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

  
Razem dochody gospodarstwa domowego: 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………………zł, to jest miesięcznie 

………………... zł. 
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UWAGA! 
Na potwierdzenie deklarowanego dochodu wymagane jest złożenie przez wszystkie osoby, które będą tworzyć gospodarstwo 
domowe zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym złożenie 
wniosku.   
Dochód –  to  po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:  
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty 
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,  
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych 
wymienione w art. 3 ust. 1 pkt c)  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.  

 
TABELA 2                                                              

ZESTAWIENIE MIESIĘCZNYCH OBCIĄŻEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 

LP. 

 

RODZAJ OBCIĄŻENIA 

OKRES, NA JAKI OBCIĄŻENIE 

ZOSTAŁO ZACIĄGNIĘTE 

WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEGO 

OBCIĄŻENIA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

  
UWAGA! 
Na potwierdzenie wykazanych obciążeń, wydatków dotyczących gospodarstwa domowego, należy dołączyć raporty z Biura 
Informacji Kredytowej od wszystkich osób, które będą tworzyć gospodarstwo domowe, nie starsze niż 3 miesiące poprzedzające datę 
złożenia wniosku. 

 

1. Powierzchnia obecnie zajmowanego lokalu w miejscu zamieszkania wynosi …………….. m2,               
w tym powierzchnia pokoi……………. m2, 
- Ilość pokoi ………………………………….,  
- Ilość osób zamieszkujących mieszkanie …………………………, 
- Ilość m2 przypadających na jedną osobę ……………………...,  
- wyposażenie lokalu mieszkalnego w instalacje: wodną, gazową, elektryczną, kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania.** 

2. Status prawny obecnie zajmowanego lokalu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Opis obecnej sytuacji mieszkaniowej i rodzinnej:                                                                            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Oświadczam, że powyższe dane są pełne i zgodne z prawdą. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej 
z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 
zamieszczonych we wniosku.  

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowego 
postępowania kwalifikacyjnego, w trybie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997r.  
  

 
 

Warszawa, dnia…………………….                                               ………………………………………………………. 
                                                                                                 czytelny podpis Kandydata na Najemcę      

 

Załączniki do wniosku: 

1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - ______ szt. 

2. Deklaracja PIT - _____ - _______szt.  

3. Raporty  BIK - ______ szt.  

4. Oświadczenia o braku tytułu prawnego do lokalu - ______szt. 

 
*         w kwadracie poprzez „x" zaznaczyć właściwe (jednokrotny wybór) 
**     niepotrzebne skreślić   

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 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) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 
1 ), dalej jako „RODO”, informuję, że: 
 
1) Administratorem podanych danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie przy ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa, NIP: 522-25-92-920, REGON: 017243420, KRS: 
0000019230, nr telefonu: 22 304 11 11, adres e-mail: tbs@tbspolnoc.pl. 
 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez e-mail: iod@tbspolnoc.pl lub na adres siedziby Administratora 
(ul. gen. T. Pełczyńskiego 30, 01-471 Warszawa) z dopiskiem „IOD”. 

3) Podstawą i celem przetwarzania przez Administratora podanych danych osobowych jest: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z Ustawy  

z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, 
b) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, 

przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako przetwarzanie 
danych osobowych w celach kontaktowych. 

 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do podjęcia działań dotyczących przeprowadzenia naboru na 

wolny lokal mieszkalny, następnie po jego zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa oraz przez okres niezbędny 
dla zapewnienia możliwości rozwiązywania sporów albo dochodzenia roszczeń, o ile przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych. 
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5) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku: imię i nazwisko, data urodzenia, nr i seria dowodu 

osobistego, PESEL, adres, numer telefonu, adres e-mail, wysokość dochodu oraz imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, datę 
urodzenia, wysokość dochodu osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania (na podstawie odrębnej zgody), jak również dane 
zawarte w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego, deklaracji PIT oraz w raporcie BIK.  

 
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i zażądania zaprzestania przetwarzania – w przypadkach i na zasadach 
określonych w przepisach RODO. 

 
7) Przysługuje również Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 
 
8) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
 
9) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 
 
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości ubiegania się o lokal 

mieszkalny z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przedmiotowego postępowania 
kwalifikacyjnego, w trybie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 
 
 
1.  Imię i nazwisko .............................................................................., podpis:  ............................................................ 

 

2. Imię i nazwisko .............................................................................., podpis:  ............................................................ 

 

3. Imię i nazwisko .............................................................................., podpis:  ............................................................ 

 

4. Imię i nazwisko .............................................................................., podpis:  ............................................................ 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego* dzieci/dziecka*:  
 
 
1. Imię i nazwisko .............................................................................. 

 

2. Imię i nazwisko .............................................................................. 

 

3. Imię i nazwisko ...............................................................................  

 
              ………………………………………………  
                podpis opiekuna prawnego 

 
*niepotrzebne skreślić  
 


