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Imię i nazwisko
wszystkich osób
przewidzianych do
zamieszkania

Miejsce pracy

Średni miesięczny dochód
uzyskany w 2016 r.

Pieczątka zakładu pracy /
kserokopia PIT za 2016 r.

Dodatkowy średni
miesięczny dochód
uzyskany w 2016 r.

Potwierdzenie dodatkowych
dochodów

Łączne dochody uzyskane
miesięcznie w 2016 r.
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Łączne dochody:

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. Do dochodu nie wlicza się również tzw. świadczenia „500+”.

Przeciętny dochód (według definicji jak wyżej) na 1 osobę na podstawie zarobków z 2016 roku wyniósł .............................................................................................
Poświadczam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym .................................................................................... (data, miejsce, podpis)

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na podstawie których zadeklarowałem(am) wysokość dochodów, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat,
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwości danych zamieszczonych w deklaracji.

Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
tel. 61 8 508-335/337

Poznań, dnia …….…………………….………………

WNIOSEK
o przydział mieszkania w Poznańskim Towarzystwie
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Poznaniu
1. IMIĘ I NAZWISKO (DRUKOWANYMI): ..........................................................................................................
2. Dokładny adres miejsca zamieszkania: .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Dokładny adres do korespondencji: .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy (w godz. 8.00-16.00): ................................................................................................
5. Adres e-mail …………………………………………………………………………………………………………
6. Jakim mieszkaniem są Państwo zainteresowani:

7. Preferowana lokalizacja:

1 pokojowe

2 pokojowe

3 pokojowe

4 pokojowe

Koszalińska (nowa inwestycja)

pozostałe (zwalniane lokale)

8. Tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu:
Najem

Spółdz. własnościowe prawo do lokalu / Spółdz. lokatorskie prawo do lokalu

Własność

Brak tytułu prawnego

9. Właściciel lokalu zajmowanego obecnie przez Państwa:
Miasto Poznań

TBS

Spółdzielnia mieszkaniowa

Inny …………………………

10. Dotyczy osób zamieszkujących w lokalach komunalnych. Czy w przypadku otrzymania mieszkania
z PTBS zajmowany przez Państwa lokal komunalny zostanie w całości przekazany do dyspozycji miasta?
TAK

NIE

11. Czy jesteście Państwo zainteresowani spłatą zadłużenia dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego
wobec PTBS (w ramach przystąpienia do długu)?
TAK

NIE

Poznań, dnia ………………………….

……………………………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………………………………
………………………………………………………
Adres zamieszkania

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuję 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

Poznań, dnia ………………………………………...

OŚWIADCZENIA

Ja,( imię i nazwisko) .……………………..………………………………………………………………………………………..,
zamieszkały/a (adres) ………………………………...……………………………………………..…………………………….,
posiadający numer PESEL ………………………………………… oraz osoby zgłoszone przeze mnie do zamieszkania,
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 przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do zamieszkania 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)

__________________________________________________________________________________

W przypadku posiadania tytułu prawnego przez wnioskodawcę oraz osoby zgłoszone do zamieszkania do lokalu w
innej miejscowości, oświadczam/y że zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu
zasobu mieszkaniowego Spółki.

……………………………………
(miejscowość i data)

* Niepotrzebne skreślić

……………………………………….…………….
(podpis osoby składającej oświadczenie)

Poznań, dnia ………………………………………...

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 Sp. z o. o. 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)

