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Dane wnioskodawcy  Koszalin dn. …………………… 

Imię     

Nazwisko   
 

Wypełnia TBS Koszalin 

PESEL   
 

Numer wniosku                   : …..… / ……..… r    

Telefon    Data wpływu                         : ……....………….r 

Adres Korespondencyjny  Data pierwszego wniosku : ……....………….r 

Kod 

Miasto     

Ulica 

nr domu     

   

Zarząd  

TBS Koszalin Sp. zo.o 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ ZWALNIANEGO MIESZKANIA  

 

Proszę o przydzielenie mieszkania na wynajem z zasobów Koszalińskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Spółka z o. o, zgodnie z niniejszym wnioskiem. 

Charakterystyka mieszkania 

Ilość pokoi - 1 pokojowe (1P), dwupokojowe (2P)  itp. Uwaga - 

można podać maksymalnie dwie alternatywy)   

Osiedle - Unii Europejskiej ( U ), Wenedów ( W ). Uwaga - 

można dwie alternatywy)   

Maksymalna partycypacja - 15% lub 30%. Uwaga – Osiedle 

Wenedów – 15%, Osiedle Unii Europejskiej – 15% lub 30% w zależności od 

budynku   

Ilość osób przewidywanych do wspólnego zamieszkania 

Osoby dorosłe   

Osoby do 18 roku życia   

Osoby powyżej 65 roku 

życia   

Osoby niepełnosprawne   

Razem   
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Dochód uzyskiwany przez członków gospodarstwa domowego 

Wyszczególnienie 1. Wnioskodawca 2. 3. 

Dochód w rozumieniu art. 3 

pkt 1 ustawy z dnia 

28.11.2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (zł) 

      

Średniomiesięczny dochód (zł)       

Tytuł: renta, emerytura, 

umowa o pracę, dz. 

gospodarcza itp. 

   

Nazwa Zakładu Pracy 

(wypełnienie 

nieobowiązkowe) 

 

      

 

Informacje dodatkowe 

( informacje dodatkowe mogą mieć wpływ na kolejność rozpatrzenia podania. Należą do nich między innymi 

– ograniczenia zdrowotne (dzieci niepełnosprawne znajdujące się pod opieką, osoby starsze itp.), działalność 

społeczna na rzecz Miasta Koszalin, zawody, kwalifikacje lub uprawnienia deficytowe na terenie Miasta, 

zwolnienie innego mieszkania znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Miasta Koszalin, inne wg. uznania 

wnioskodawcy itp. ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uwagi dodatkowe 

1. Złożony wniosek zachowuje ważność przez okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. Po upływie tego 

okresu, w przypadku nie przydzielenia mieszkania, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia aktualizacji wniosku 

o przydział mieszkania. 

2. Zasady przyznawania lokali mieszkalnych uregulowane są w „Zasadach przyznawania oraz wynajmowania lokali 

mieszkalnych znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.tbskoszalin.pl, tablicy 

ogłoszeniowej w siedzibie oraz w sekretariacie Spółki. 

 

http://www.tbskoszalin.pl/
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Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że wnioskodawca oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, nie posiadają tytułu 

prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Koszalinie. 

2. Dane dotyczące przychodów członków gospodarstwa domowego, złożone zostały zgodnie ze stanem 

faktycznym, na podstawie dokumentów i żadne dochody członków gospodarstwa domowego, nie zostały 

przeze mnie pominięte. 

3. Wszystkie dane zawarte we wniosku, zgodne są ze stanem faktycznym, i upoważniam TBS Koszalin Sp. z 

o.o do ich weryfikacji.   

4. Oświadczam, że zapoznałem się z „Zasadami przyznawania i wynajmowania lokali mieszkalnych 

znajdujących się w zasobach TBS Koszalin Sp. z o.o.” i oświadczam że warunki i zasady obowiązujące w 

tych dokumentach akceptuję. 

5. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i danych osób wymienionych we wniosku o 

przydział mieszkania przez TBS Koszalin Sp. z o.o., w celu rozpatrzenia mojego wniosku, jak też dalszych 

procedur z tym związanych. Jednocześnie oświadczam, że jestem upoważniony do wyrażenia zgody na 

udostępnienie danych osobowych osób wymienionych we wniosku. 

Oświadczenia TBS Koszalin Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanym RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzającym  otrzymane 

dane osobowe jest TBS Koszalin Sp. z o.o. (zwanym Spółką) z siedzibą w Koszalinie przy Placu Wolności 2-3, 

NIP : 669-20-93-310 

Uzyskane przez Administratora dane osobowe: 

1. Przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku i nie 

podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu 

2. Udostępnione dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w 

pkt.1  oraz do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z ogólnie obowiązujących przepisów, ale nie 

krócej niż przez okres 36 miesięcy od ustania celu przetwarzania danych. 

3. Odbiorcami  danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione, na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, do uzyskania danych osobowych. 

4. Udostępniający dane osobowe ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  

b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

5. Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celu przetwarzania określonego w pkt. 1 

oświadczenia, oraz wynika z ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data, podpis składającego wniosek 

 

 

  

 


