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(wypełnić literami drukowanymi) 

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

STAŁY ADRES 

 
   -                          ………………………………………………………………………                                                   

(kod)                  (miasto) 
 

ul. ………………………………………………………     nr domu …………..   nr lokalu ……………… 

 
tel. kontaktowy …………………………………………………………………………… 

 
Data zameldowania na pobyt stały:  ………………………….r. 
 

TYMCZASOWY ADRES WNIOSKODAWCY:   

  -                         ………………………………………………………………………                                                   
                  (miasto) 
(kod) 

 
ul. ………………………………………………………     nr domu …………..   nr lokalu ……………… 

 
tel. kontaktowy…………………………………     …………………………… 

 
Data zameldowania na pobyt czasowy:  ………………………….r. 

DOKUMENT TOŻSAMOSCI 
 

Dowód osobisty: seria ………………nr …………………………….…………… 

wydany przez ……………………………………… dnia …………..………........ 

PESEL  ................................................ NIP ……………………………….……   

 

Posiadam książeczkę mieszkaniową 

     tak, w ..............................................................................................od dnia ………………………... 

     nie 

 

Wnioskuję o najem mieszkania   ............. pokojowego w zasobach WTBS Sp. z o.o.  

Do wspólnego zamieszkania zamierzam zgłosić łącznie ze mną ........... osób/osoby. 

W załączeniu do wniosku przedstawiam informacje i inne dane wymagane do ubiegania się o najem 

lokalu na Kartach Nr 1, Nr 2 Nr 3. 

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

miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 

 

 

                                                                                           Nr rej...................... 

                                                                       WPŁYNĘŁO dnia. ...................................... 

                 WNIOSEK 
   o najem lokalu mieszkalnego 

    w  Wejherowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
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Imię i nazwisko wnioskodawcy  .............................................................................................................                                                                        

            WNIOSEK NR REJ. .............................. 

KARTA 1  

DANE O OSOBACH ZGŁOSZONYCH DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA 

1. Stan cywilny wnioskodawcy   .......................................................  

Rozdzielność majątkowa współmałżonków:       tak    nie 

Osoby, które zostaną zgłoszone do wspólnego zamieszkania: 

 
 

L.p
. 

IMIĘ  I  NAZWISKO NAJEMCY  
ORAZ 

IMIĘ  I  NAZWISKO 
OSÓB ZGŁOSZONYCH DO 

WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA 

Data i 
miejsce 

urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

Źródło dochodów: 
 

a/ umowa o pracę 

 
b/działalność gosp. 
 
c/renta lub emeryt. 
 
d/inne 

DOCHÓD 
MIESIĘCZNY 

średnia  
z 3 ostatnich 

miesięcy 
brutto 

Uwagi: 
zgłoszenie osoby 

niepełnosprawnej 
poruszającej się na 
wózku inwalidzkim; 
I grupa inwalidzka: 

uprawnienia do dod. 
Powierzchni. 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

6. 
 

      

7. 
 

      

 
2. Łączne miesięczne dochody rodziny wynoszą      ..................................... zł (brutto)  
3. Dochód średni na 1 osobę wynosi.   ..................................... zł (brutto) 
4. Czy wnioskodawca lub osoba ujęta na wniosku składała już wniosek w WTBS: 
        tak   nie 

 
5. Dane dotyczące zatrudnienia: 

DANE O OSOBACH 
NAZWA ZAKŁADU PRACY, 

ADRES 
ZAJMOWANE 
STANOWISKO 

tel. 

Wnioskodawca:      

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

imię i nazwisko 

Osoby zgłoszone do wspólnego 
zamieszkania  

   

 
……………………………………………… 

……………………………………………… 

................................................................. 
imię i nazwisko 

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

miejscowość, data      podpis wnioskodawcy 
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Imię i nazwisko wnioskodawcy  …………………………………………………………………………..……                                                                        

                    WNIOSEK NR REJ. ............................ 

KARTA 2   

INFORMACJE DOTYCZACE POSIADANIA TYTUŁU PRAWNEGO DO OBECNIE 
ZAJMOWANEGO LOKALU MIESZKALNEGO 

  
1. Posiadam tytuł prawny do lokalu mieszkalnego:  

a. w Wejherowie     tak   nie 

b. w innej miejscowości    tak    nie 

2. Czy osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego  
a. w Wejherowie: 

tak (imię i nazwisko) ……................................................................................................... 
a.  nie 

b. w innej miejscowości   

 tak (imię i nazwisko) ….................................................................................................... 
nie 

3. w lokalu, w którym mieszkam jestem:  

 właścicielem 

 głównym najemcą - umowa/ decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego z UM 

 najemcą  

 osoba wspólnie zamieszkującą jako członek rodziny 

 osoba wspólnie zamieszkującą niebędącą członkiem rodziny 

 najem od osoby prywatnej 

 inne (podać) ........................................................................................................................ . 
4. Głównym najemcą lokalu/właścicielem lokalu, w którym obecnie zamieszkuję na stałe jest: 

   Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 

WŁAŚCICIEL LOKALU   

GŁÓWNY NAJEMCA   

 
5. Lokal, w którym zamieszkuje wnioskodawca to: 

    dom wielorodzinny 

    dom jednorodzinny 

6. Lokal, w którym obecnie mieszka wnioskodawca jest mieszkaniem: 

   komunalnym  

    zakładowym 

 spółdzielczym lokatorskim  

 spółdzielczym o ustanowionej odrębnej własności lokalu  

 posiadającym status własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu 

 prywatnym stanowiącym własność wnioskodawcy 

 prywatnym niestanowiącym własności wnioskodawcy 

 Inne (hotel, internat) .......................................................... 

7. Lokal, w którym mieszka wnioskodawca znajduje się w domu: 
 przeznaczonym do rozbiórki 

    w złym stanie technicznym 

   w średnim stanie technicznym 

 w dobrym stanie technicznym 
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8. Dane dotyczące lokalu, w którym mieszka wnioskodawca na stałe: 
 

A/. Ilość osób zameldowanych w lokalu   .............................. 

     B/.  Ilość pokoi ...................... 

C/.  Powierzchnia użytkowa ....................... m2, w tym powierzchnia pokoi ...................... m2, 

kuchnia ……………. m2, wc ...............m2  lub wc + łazienka.............m2.  

    D/.Lokal wyposażony jest w:  
  gaz 

  energię 

   wodę 

  podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
  szambo  
  ogrzewanie (jakie?)  ................................................................................................. 

 
9. Dane dotyczące lokalu, w którym mieszka współmałżonek wnioskodawcy   

(wypełnić w przypadku innego miejsca zamieszkania). 
 

A/. Adres:  .............................................................................................................................. 
      B/. Ilość osób zameldowana w lokalu .................................... 
      C/. Ilość pokoi .............................................. 

D/. Powierzchnia użytkowa   ....................... m2, powierzchnia pokoi ........................ m2. 
E/. Lokal wyposażony jest w: 

  gaz 

  energię 

  wodę 

  podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 
  szambo 

  ogrzewanie (jakie?)   
........................................................................................................ 

 
 

 

 

....................................................      .............................................................. 
miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 
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Imię i nazwisko wnioskodawcy ………………………………………………………………………..…….                                                                        

                     WNIOSEK NR REJ. ........................... 

KARTA 3   OŚWIADCZENIA 

 

1/. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy najmu wniosę do Wejherowskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kaucję w wysokości 12-krotności czynszu 

(ilość m2 x stawka czynszu x 12).  

 
                                                                               ............................................................. 
                                                                                              data i podpis najemcy 

 
 
2/. Oświadczam, że w celu uzyskania prawa do najmu lokalu przez Pana/Panią 

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

wniosę do Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 

partycypacyjną w wysokości 30 % kosztu budowy przydzielonego mieszkania na warunkach 

określonych w umowie partycypacyjnej. 

Imię i nazwisko/nazwa Partycypanta........................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………...……… 

Adres zamieszkania/siedziba Partycypanta.................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

............................................................................................ tel. ................................................... 

PESEL....................................… 

Inne dane (nr rejestru, NIP, REGON – dla firm) …….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
                    
                                                            ........................................................... 
                                                                                                          data i podpis partycypującego 

 

3/. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie  

w celu najmu lokalu mieszkalnego zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”) 

 
 

.................................................                                        ................................................. 
data i podpis najemcy                                                            data i podpis partycypującego 
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INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

przy ul. Parkowej 2A/20 w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, dane kontaktowe: telefon 58 677-46-16, 58 672-47-26, adres e-

mail: sekretariat@wtbswejherowo.pl   biuro@wtbswejherowo.pl   

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Wejherowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z 

siedzibą w Wejherowie to: ul. Parkowa 2A/20, e-mail: iod@wtbswejherowo.pl 

3. Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji 

umowy najmu lokalu mieszkalnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b,c,f „RODO” 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że w niektórych sytuacjach jeśli będzie to konieczne musimy przekazać Państwa 

dane, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. 

5.Państwa dane osobowe przechowywane będą przez czas: 

- trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, 

- wykonywania obowiązków prawnych, 

- w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, 

- w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i 

wierzytelności. 

 

   6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy w przypadku niepodania danych nie będzie 

możliwa realizacja warunków umowy.  

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

                                                                      

                                                                                                                                        ……………………………………... 

              podpis wnioskodawcy 
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