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W N I O S E K 
o uzyskanie prawa najmu lokalu mieszkalnego z partycypacją  

w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Bolesławcu Sp. z o.o. 

              Zwracam się z wnioskiem o przyznanie mi prawa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy 
ul. Zwycięstwa na działce nr 80/14 w Bolesławcu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego TBS w 
Bolesławcu Sp. z o.o. o następujących parametrach: 
 

➢ ilość pokoi:  
➢ orientacyjna powierzchnia użytkowa:  m2 
➢ inne informacje dotyczące mieszkania:  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

1. Moje gospodarstwo domowe składa się z ………osób, które niniejszym zgłaszam do wspólnego 
zamieszkania po uzyskaniu prawa najmu: 

  

2. Składając niniejszy wniosek deklaruję jednocześnie: 
➢ wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości 2000,00 zł/m2 (tj. w 

wysokości nieprzekraczającej 30% kosztów budowy tego lokalu) 
➢ wpłatę kaucji mieszkaniowej w wysokości do 12- krotności miesięcznego czynszu za dany 

lokal, obliczonego wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu 

Lp. imię nazwisko data urodzenia nr pesel
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Nr wniosku ……………...……. 

Data wpływu …………………. 
(wypełnia osoba przyjmująca wniosek)



3. Oświadczam, że w przypadku przyznania mi prawa najmu mieszkania przy ul. Zwycięstwa w 
Bolesławcu wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego TBS w Bolesławcu sp. z o.o. w dniu objęcia 
mieszkania zarówno ja, jak i osoby zgłoszone przeze mnie do wspólnego zamieszkania nie będą 
posiadały tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Bolesławcu. 

4. Średnie miesięczne dochody członków gospodarstwa domowego uzyskane w roku poprzedzającym 
złożenie wniosku wynoszą łącznie :  *

……………………………. zł 

5. Przy rozpatrywaniu mojego wniosku proszę o uwzględnienie dodatkowych, niżej wymienionych 
okoliczności: 

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

.........................................................    ...........................................................      
miejscowość i data       podpis wnioskodawcy 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

„Zgodnie  z  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o uzyskanie prawa najmu lokalu 
mieszkalnego z partycypacją wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o. w celu przeprowadzenia postępowania na najem mieszkań 
wybudowanych przy ul. Zwycięstwa, na działce nr 80/14 w Bolesławcu”. 

        

       ………………………………………. 
                                                                                                      data i podpis  

- na podstawie deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz *

zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz 
osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 

kwietnia 2016 roku informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 

Bolesławcu sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu (59-700) przy ul. B. Chrobrego 3, reprezentowana przez 
zarząd spółki. 

2. Inspektor ochrony danych (kontakt: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu sp. z o.o., 
ul. B. Chrobrego 3, 59-700 Bolesławiec, telefon 75 644 81 11, e-mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl). 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania na najem lokali 
mieszkalnych przy ul. Zwycięstwa w Bolesławcu z udziałem najemców w kosztach budowy mieszkań.  

4. Dane będą przetwarzane na podstawie: 
•  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 
roku (Rozporządzenie 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 dyrektywny 95/46/WE), 
•  ustawy z dnia 26 października 1995 roku o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (tj. Dz. U 
2021r., poz. 2224, z pózn. zm.) 
•  ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć 
mieszkaniowych (tj. Dz. U 2022r., poz. 377, z pózn. zm.) 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa i zawartych umów. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 5 lat, po 

zakończonym postępowaniu. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie 
odbywa się na podstawie zgody). 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.   

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie nieuczestniczenie w postępowaniu na najem mieszkań przy ul. Zwycięstwa 
w Bolesławcu z udziałem najemców w kosztach budowy mieszkań. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.         

      
    

.........................................................    ...........................................................      
miejscowość i data       podpis wnioskodawcy
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