
DEKLARACJA-WNIOSEK nr ......................................... 
 

 

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Tczewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na warunkach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 98 poz. 1070 z 2000 r. z 

późniejszymi zmianami) 

 
Ja................................................................................................................................................ 

Zamieszkały  w ............................................................................................................................ 

Nr dow. osob. ..................................................... Pesel: ...............................................................  

 
Do początkowego zasiedlenia zgłaszam niżej wymienione osoby: 

Lp. Imię i Nazwisko Data urodzenia 
Nr dowodu 
osobistego 

Stopień 
pokrewieństwa 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Niniejszym deklaruję wolę zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego ............-pokojowego o 

powierzchni ok. ...............  m2 z zasobów TTBS i oświadczam, że: 

1)  łączne dochody mojego gospodarstwa domowego (moje i osób wspólnie ze mną prowadzących 

gospodarstwo domowe) na dzień podpisania niniejszej deklaracji wynoszą brutto: .........................zł 

 

2) wraz z osobami, które deklaruję do zasiedlenia początkowego, zameldowani jesteśmy na pobyt 

stały/czasowy pod następującym adresem: ................................................................................ 

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

 

3) tytuł prawny do lokalu, w którym jestem zameldowany/a na pobyt stały posiada: 

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

 

4) lokal, w którym zamieszkuję jest lokalem  (właściwe podkreślić) 

komunalnym   spółdzielczym    zakładowym         prywatnym   

 

5) lokal, w którym jestem zameldowany jest lokalem  (właściwe podkreślić) 

komunalnym   spółdzielczym              zakładowym         prywatnym   

 
Opis aktualnych warunków mieszkaniowych: 

Wielkość lokalu: ........................... m2,    ilość pokoi: .............................. 

Ilość osób zamieszkująca w lokalu: .............................     Wysokość czynszu: .................................... 

Stan techniczny lokalu: ................................................................................................................. 

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



Ponadto deklaruję: 

1) wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 25% kosztów budowy 

mieszkania obowiązującej na dzień zawarcia umowy partycypacji, 

2) wpłatę kaucji w wysokości 12-krotnego obowiązującego na dzień zawarcia umowy najmu lokalu 

mieszkalnego,  

3) comiesięczną zapłatę czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego w wysokości ustalonej przez Zarząd 

TTBS.  

 

Przyjmuję do wiadomości, iż z chwilą zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TTBS, 

utracę prawo do otrzymania lokalu komunalnego.  

Oświadczam, że w chwili zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TTBS nie będę posiadał 

tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. 

Rezygnacja z lokalu przydzielonego przez Komisję Mieszkaniową TTBS Sp. z o.o. powoduje 

wycofanie deklaracji-wniosku z listy oczekujących na mieszkanie. 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

A) zaświadczenia o wysokości dochodów za okres ostatnich 3 miesięcy, wydane przez zakłady pracy lub 

Urząd Skarbowy (dla prowadzących działalność gospodarczą). 

 

 

 

 

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

                         (data, podpis składającego deklarację) 

 

 

telefon kontaktowy  ....................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wniosek przyjęto dnia............................................  podpis: ..........................................   

 

 

ciągłość od dnia .......................................... 

 


