Poznań, dnia .....................................
……………………………………………………….
/imię i nazwisko składającego wniosek/
.........................................................................
/dokładny adres zamieszkania/
.........................................................................
/adres korespondencyjny/
………………………………………………………
/ numer telefonu/
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SP Z O.O.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
WNIOSEK : o przyznanie 3- pokojowego lokalu mieszkalnego w Środowiskowym Domu Emeryta w
Poznaniu przy ul. Drewlańskiej 10
(termin naboru od 26 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r.)


Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią „Regulaminu określającego zasady zawierania
umów partycypacji i umów najmu z prawem do rabatu od dnia 25 października 2015 r. w zasobach
lokalowych spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. objętych programem
„ Mieszkań na wynajem dla Seniorów” i w związku z powyższym oświadczam, że:

I.

Do zamieszkania w w/w lokalu przewidziane są następujące osoby:
1. ........................................................................................
/imię i nazwisko składającego deklarację/
............................................................................................
/data urodzenia, nr dowodu tożsamości, PESEL, imiona rodziców/
2. ........................................................................................
/ imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa/
............................................................................................
/data urodzenia, nr dowodu tożsamości, PESEL/
3

...........................................................................................
/ imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa/
.............................................................................................
/data urodzenia, nr dowodu tożsamości, PESEL/

4

...........................................................................................
/ imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa/
.............................................................................................
/data urodzenia, nr dowodu tożsamości, PESEL /
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II.

Dochody moje i wymienionych kolejno członków gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym
złożenie wniosku ( dochody za rok 2017) wyniosły:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy
w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Imię i nazwisko

Źródło dochodu

Lp.

Średni miesięczny dochód
uzyskany w 2017 r.

(poparte dokumentem-PIT
kserokopia)
1
2
3
4
Razem dochody gospodarstwa
domowego :
Łączny średni miesięczny dochód całego gospodarstwa domowego w 2017 r.
wyniósł ……………………………………………..……………………………….zł
( słownie: ..................................................................................................................................................................)
Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w 2017 r.
wyniósł ..........................................................................................................zł
(słownie: …………………………………………………………..……………………………………………………………)
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie
zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać oraz przedstawiać na żądanie
Wynajmującego przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.
…..……………………….………
Podpis
III.

Przynależność wnioskodawcy do poznańskich środowisk akademickich- pracownik naukowy
(zakreślić właściwą odpowiedź):
TAK ( załączyć dokument potwierdzający)

IV.

NIE

Dotychczasowa sytuacja mieszkaniowa:
a/ adres……………………………………………………………………..
b/powierzchnia …………………………………….
c/ilość pokoi………………………………………..
d/ilość osób zamieszkujących……………………
e/piętro……………………………………………..
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f/ stan techniczny lokalu……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
g/ dodatkowe informacje:
□ utracony tytuł prawny do lokalu mieszkalnego ( z wyłączeniem osób, które utraciły prawo na skutek
zadłużenia)
□ zamieszkiwanie w lokalu usytuowanym w budynku, w stosunku do którego organ nadzoru
budowlanego wydał decyzję o opróżnieniu, wyłączeniu z użytkowania lub rozbiórce
□ zamieszkiwanie
niepełnosprawnych

w lokalu, który nie jest przystosowany do potrzeb osób starszych lub

□ zamieszkiwanie w lokalu, w którym ilość osób przekracza normy powierzchniowe – w
dotychczasowym lokalu mieszkalnym na każdego członka gospodarstwa domowego przypada mniej
niż 10 m ² pokoi ,a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m ² tej powierzchni
V.

Partycypantem w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w zasobach PTBS przy ul. Drewlańskiej 10 w
Poznaniu będzie:
□ organizacja pożytku publicznego działająca w celu prowadzenia mieszkania chronionego dla osób
spełniających kryteria określone w pkt 15 Regulaminu,
□ osoba fizyczna w stosunku do lokalu mieszkalnego, którego będzie Najemcą ( tożsamość
Partycypanta i Najemcy),
□ osoba mająca interes w uzyskaniu lokalu Mieszkalnego przez wskazaną przez nią osobę trzecią :
(DANE PARTYCYPANTA -STANU WOLNEGO)

Imię i nazwisko :........................................................................................................................................
Adres stałego zameldowania: ..................................................................................................................
Nr dowodu osobistego: ............................................................................................................................
Pesel:..........................................................................................................................................................
Nr telefonu: ................................................................................................................................................
(DANE PARTYCYPANTÓW - MAŁŻEŃSTWO)
Imię i nazwisko:
1..………………………………………………………………………………………………………...
2..………………………………………………………………………………………………………...
Adres stałego zameldowania:
1..………………………………………………………………………………………………………...
2..………………………………………………………………………………………………………...
Nr dowodu osobistego:
1..………………………………………………………………………………………………………...
2..………………………………………………………………………………………………………...
Pesel:
1..………………………………………………………………………………………………………...
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2..………………………………………………………………………………………………………...
Nr telefonu: ...............................................................................................................................................
VII. Zobowiązanie partycypanta
Niniejszym zobowiązuję/my się do wpłaty partycypacji w kosztach budowy w/w lokalu mieszkalnego .
………………………………………
Data i Podpis

Do wniosku załączam:

□ Kserokopia PIT za rok 2017 wszystkich osób ujętych we wniosku.
□ Kserokopia legitymacji nauczyciela akademickiego lub inny dokument potwierdzający przynależność
wnioskodawcy do poznańskich środowisk akademickich.
□ Zobowiązanie wnioskodawcy do rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu.
□ Zobowiązanie osób zgłoszonych do zamieszkania do rozliczania podatku dochodowego w Poznaniu .
□ Oświadczenie o tytule prawnym wnioskodawcy.
□ Oświadczenie o tytule prawnym osób zgłoszonych do zamieszkania.
□ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
□ Dokument potwierdzający dotychczasową sytuację mieszkaniową -pkt IV g.
INFORMACJA
a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego może wynająć lokal mieszkalny osobie fizycznej, jeżeli:
- osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają
tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
- dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie będzie przekraczał
1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, więcej niż:
- o 20% w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (aktualnie -5.789,38 zł/osobę),
- o 80% w przypadku gospodarstwa dwuosobowego (aktualnie -4.342,03 zł/osobę),
- o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie o większej liczbie osób (aktualnie - dla 3
osobowego gospodarstwa – 3.537,95 zł/osobę),
b) Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku musi przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu
złożenia aktualizacji wniosku tj.
 Minimalny miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 1.750,00 zł/ osobę.
 Minimalny miesięczny dochód w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1.250,00 zł/ osobę.
c) Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego
zamieszkania , w dniu zawarcia umowy najmu lokalu:
- nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Poznania,
- muszą udokumentować rozliczanie lub zobowiązać się do rozliczania podatku dochodowego we właściwym
urzędzie skarbowym w Poznaniu
d) Miesięczny koszt utrzymania lokalu w TBS to:
 czynsz - aktualnie stawka czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu wynosić będzie 10,14 zł /m2 ,
od 1 maja 2018 r.– jego wysokość jest ustalana przez zgromadzenie wspólników Spółki),
 opłaty eksploatacyjne – za wodę, c.o., wywóz nieczystości, prąd – wg indywidualnego zużycia,
e) Zawarcie umowy najmu lokalu w PTBS Sp. z o.o. uzależnione będzie od wpłacenia kaucji
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, istniejących w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja
stanowi
12–krotność
miesięcznego
czynszu
za
dany
lokal
(np.
12
x
10,14 zł x powierzchnia m² ). Kaucja jest zwrotna, waloryzowana zgodnie z ustawą o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego .
f) Lokalu w TBS nie można wykupić,
g) Regulacja stanu prawnego w przypadku zgonu najemcy lokalu następuje w oparciu o przepisy Kodeksu
cywilnego (art. 691)
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Poznań, dnia ………………………… 2018 r.

……………………………………………………….
Imię i nazwisko
………………………………………………….……
………………………………………………….……
……………………………………………………….
Adres zamieszkania

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuje się do rozliczania Podatku dochodowego w Poznaniu, po podpisaniu umowy najmu lokalu
mieszkalnego z zasobu Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

………………………………………………….
Data i podpis
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Poznań, dnia ………………………………………...

OŚWIADCZENIA

Ja,( imię i nazwisko) .……………………..………………………………………………………………………. ,
zamieszkały/a (adres) ………………………………...……………………………………………..…………….,
posiadający numer PESEL ……………………………….………………… oświadczam/y, że posiadam/y /
nie posiadam/y * tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie gminy Poznań.
…………………………...……

……………………………………………………

(miejscowość i data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)

__________________________________________________________________________________
W razie posiadania tytułu prawnego do lokalu na terenie gminy Poznań oświadczam/y, że w
zobowiązuję/my się, iż do dnia podpisania umowy najmu wyzbędę/wyzbędziemy się tego tytułu.
……………………………………

……………………………………….…………….

(miejscowość i data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)

__________________________________________________________________________________
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Poznań, dnia …………………………… 2018 r.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu w celach zawarcia umowy
a następnie należytego wywiązania się z działań związanych z zajmowaniem przeze mnie lokalu
mieszkalnego w zasobach Spółki.
W rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem
zbioru danych w którym przetwarzane będą moje dane osobowe jest Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu.
Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:
 podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o przysługującym mi prawie do kontroli
treści danych, ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wobec
przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.
 moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom działającym na rzecz
Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w celu prawidłowej
obsługi/realizacji umowy,
 w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy mam prawo wniesienia
umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych innemu
administratorowi danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych przetwarzanych
przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego udzielane mi będą na podstawie pisemnego
wniosku oraz że z prawa do uzyskania takich informacji mogę korzystać nie częściej niż raz na sześć
miesięcy.
…………………………………………………………………..
Podpis (Imię i nazwisko)
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