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

(imię i nazwisko wnioskodawcy)   

 

ul .............................................................................  

16 - 400   Suwałki                 

Nr telefonu…………………………………………   

………………………………………. 

                Data wpływu 

   

W N I O S E K   

O NAJEM MIESZKANIA   

  

 I.  Wnoszę o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem niżej wymienionych  

członków  rodziny:   

   
1. ..................................................................    wnioskodawca   urodz. ......................   r. ...........................................................................   

/ stan cywilny/   
2. ..................................................................    .......................    urodz  ......................  r. ............................................................................   

                                                                  /stopień pokrew./   
3. ...................................................................   .......................    urodz. ......................  r. ............................................................................   
   
4. ...................................................................   .......................    urodz. ......................  r. ............................................................................   
   
5. ..................................................................    .......................     urodz. ...................... r. ............................................................................  

     
6. ..................................................................   ........................     urodz. ...................... r. ............................................................................    
        

II.  Dane dotyczące warunków zamieszkiwania wnioskodawcy.    

1. Mieszkanie, w którym obecnie zamieszkuję stanowi własność  .............................................................................................................   

     położone jest w budynku:  jednorodzinnym, wielorodzinnym, gospodarczym/właściwe podkreślić/.    

   

2. Najemcą lokalu jest .............................................................................................................................. ...................................................                              
/imię i nazwisko, stopień  pokrewieństwa/   

3. Adres lokalu ……………………………………………………………………………………………………………………………   

   

4. Powierzchnia użytkowa lokalu ………………… m², łączna powierzchnia pokoi….……….  m², lokal składa się z .............. pokoi  

oraz kuchni, łazienki, w.c. /właściwe podkreślić/.   

   

5. W lokalu wspólnie zamieszkuje/ą ………… osób/osoby.   

   

6. Mieszkanie wyposażone jest instalację wodno – kanalizacyjną, gazową, ciepłej wody, centralnego ogrzewania /niepotrzebne skreślić/   

7. W powyższym mieszkaniu zamieszkuję od dnia …………………………….……………………..    

8. Na terenie miasta Suwałk zamieszkuję od dnia  ……………………………….………………….   

9. Na pobyt stały zameldowany jestem pod adresem ……………………………………………………………………………………, 

czasowo: ………………………………………………………………………………………………..………………………………  

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

/data i czytelny podpis zarządcy, właściciela nieruchomości dokonującej potwierdzenia punktu 4 i 5/   

                       1  



 

III. Wniosek swój uzasadniam następująco: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Świadomy/a o odpowiedzialności karnej za składanie danych niezgodnych z prawdą, zgodnie  

z art. 233 K.K. oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są  prawdziwe.  

W przypadku zmiany obecnego miejsca zamieszkania poinformuję o tym fakcie ZBM w Suwałkach  

TBS sp. z o. o. w terminie 14 dni od daty opuszczenia w/w lokalu.  

Ponadto oświadczam, że zarówno ja, jak i pozostali członkowie gospodarstwa domowego nie jesteśmy właścicielami / 

współwłaścicielami lokalu, budynku mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Miejskiej Suwałki lub w Powiecie 

Suwalskim. 

Oświadczam, że jestem / nie jestem (niepotrzebne skreślić) najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność 

Gminy Miasto Suwałki (jeżeli tak to podać adres) ……………………………………………………... 

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do zawarcia umowy najmu lokalu w danym roku, a chcą ubiegać się o najem 

mieszkania w roku następnym, zgodnie z obowiązującą procedurą winne ponowie złożyć wniosek  

o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w terminie od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. 

 

Suwałki, dnia………………………………………..    ………………………………………………………… 

                                                                                                                            /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

         ……………………………………………………….. 

         /czytelny podpis współmałżonka/ 

 

Załączniki do wniosku: 

1. deklaracja o dochodach brutto gospodarstwa domowego za okres 3 pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 

wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi dochód; 

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy, członków gospodarstwa domowego w tym niepełnoletnich dzieci; 

3. Oświadczenie o stanie majątkowym; 

4. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.  
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                    Załącznik nr 1  do wniosku o najem mieszkania   

  

  

  
..........................................................                    …………………..…..                            ………………………  
(imię i nazwisko składającego deklarację)                                   (miejscowość)                                                      (data)   
..........................................................  
(dokładny adres)  
  
..........................................................  
  

  

  

  

DEKLARACJA O DOCHODACH BRUTTO 1)  

  

za okres  ...................................................................................................................................... 
(trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia deklaracji)  

   

  

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa  się z następujących osób:  

  

1. Imię i nazwisko ............................................................................................ wnioskodawcy,  

pesel ......................................................................................................................................,  

2. Imię i nazwisko ............................................................................... stopień pokrewieństwa,  

………………………………………………. pesel ……………………………………….  

3. Imię i nazwisko ............................................................................... stopień pokrewieństwa,  

………………………………………………. pesel ……………………………………….  

4. Imię i nazwisko ............................................................................... stopień pokrewieństwa,  

………………………………………………. pesel ……………………………………….  

5. Imię i nazwisko ............................................................................... stopień pokrewieństwa,  

………………………………………………. pesel ……………………………………….  

6. Imię i nazwisko ............................................................................... stopień pokrewieństwa,  

………………………………………………. pesel ……………………………………….  

7. Imię i nazwisko ............................................................................... stopień pokrewieństwa,  

………………………………………………. pesel ……………………………………….  

  

1  

http://www.zbm.suwalki.pl/media/16658/deklaracja_o_dochodach.pdf#page=1


Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 miesięcy dochody moje i wymienionych wyżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:  

  

Lp.  Miejsce pracy - nauki  Źródła dochodu 2)  
Wysokość dochodu 

w zł.  
1  2  3  4  

1  

      

2  

      

3  

      

4  

      

5  

      

6  

      

7  

      

Łączny dochód członków gospodarstwa domowego  

  

  

  

Średni łączny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ........................... złotych  

to jest miesięcznie .................................................... złotych.  

Składając osobiście niniejszą deklarację potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość  

powyższych danych i oświadczam, że zostałem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej               

z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego .   

  

                ..............................................    
                            (podpis składającego deklarację)   
  

  

                 ...............................................  
                             (podpis współmałżonka)   

  

  

Objaśnienia:  
1) za dochód brutto uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, tj.: wszelkie przychody 

po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i 

chorobowe,  
2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.  
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               Załącznik nr 2 do wniosku o najem mieszkania  
  

  

  

Zgoda   

wnioskodawcy  na przetwarzanie danych osobowych  

  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Budynków 

Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 

Suwałki,  które przekazane są we wniosku w celu:  

1) rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej w Suwałkach,   

2) prowadzenia sprawy związanej z zawarciem umowy najmu lokalu komunalnego.  

Zwracamy się o wyraźne potwierdzenie zgody tak abyśmy mogli przetwarzać podane przez 

Ciebie dane, o których mowa wyżej:  

 

                          …………………………………….  
                               (data, czytelny podpis wnioskodawcy)  

  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych szczególnych* …………………………….......  

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

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

  

Ponieważ dane szczególnych kategorii* w tym dotyczące zdrowia/inne chronione są 

szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.   

Zwracamy się o wyraźne potwierdzenie zgody tak abyśmy mogli przetwarzać podane przez 

Ciebie dane, których mowa wyżej:  

  

 

  

                          …………………………………….  
                                  (data, czytelny podpis wnioskodawcy)  

  

  

* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniając: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 

biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,                    

o których mowa w art. 9 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o 

ochronie danych) Jeżeli organizacja zbiera kilka zgód dotyczących rożnych celów przetwarzania, zgody te muszą 

zostać wyrażone osobno. Niedozwolone jest zbiorcze uzyskiwanie zgód.  

  

  

  
              

  

  

  

  



Załącznik nr 2 do wniosku o najem mieszkania  

  

Zgoda    

osoby pełnoletniej tworzącej wspólne gospodarstwo domowe wnioskodawcy  

na przetwarzanie danych osobowych  

  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Budynków 

Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 

Suwałki  które przekazane są we wniosku w celu:  

1) rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej w Suwałkach,   

2) prowadzenia sprawy związanej z zawarciem umowy najmu lokalu komunalnego.  

Zwracamy się o wyraźne potwierdzenie zgody tak abyśmy mogli przetwarzać podane przez 

Ciebie dane, o których mowa wyżej:  

 

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

                                       (data, czytelny podpis osoby   
                                     pełnoletniej tworzącej wspólne  
                  gospodarstwo domowe wnioskodawcy)  

  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych szczególnych* …………………………….......  

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

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

  

Ponieważ dane szczególnych kategorii* w tym dotyczące zdrowia/inne chronione są 

szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.   

Zwracamy się o wyraźne potwierdzenie zgody tak abyśmy mogli przetwarzać podane przez 

Ciebie dane, których mowa wyżej:  

  

 

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

                               (data, czytelny podpis osoby                  pełnoletniej tworzącej wspólne         gospodarstwo 

domowe wnioskodawcy)  

  

  

  

* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniając: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 

biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,                    

o których mowa w art. 9 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o 

ochronie danych) Jeżeli organizacja zbiera kilka zgód dotyczących rożnych celów przetwarzania, zgody te muszą 

zostać wyrażone osobno. Niedozwolone jest zbiorcze uzyskiwanie zgód.  

                

 

  

  

  

  



Załącznik nr 2 do wniosku o najem mieszkania  

  

  

Zgoda   

rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych niepełnoletnich dzieci  

  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Budynków 

Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach, ul. Wigierska 32, 16-400 

Suwałki  które przekazane są we wniosku w celu:  

1) rozpatrzenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej w Suwałkach,   

2) prowadzenia sprawy związanej z zawarciem umowy najmu lokalu komunalnego.  

Zwracamy się o wyraźne potwierdzenie zgody tak abyśmy mogli przetwarzać podane przez 

Ciebie we wniosku dane osobowe Twoich dzieci.  

 

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

                                   (data, czytelny podpis rodzica lub  
                               opiekuna)  

  

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych szczególnych* …………………………….......  

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

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

  

Ponieważ dane szczególnych kategorii* w tym dotyczące zdrowia/inne chronione są 

szczególnie, musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie.   

Zwracamy się o wyraźne potwierdzenie zgody tak abyśmy mogli przetwarzać podane przez  

Ciebie dane, których mowa wyżej:  

  

 

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

                                   (data, czytelny podpis rodzica lub  
                               opiekuna)  

  

  

* Dane szczególnych kategorii to dane ujawniając: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 

przekonania religijne lub światopoglądowe przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane 

biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,                    

o których mowa w art. 9 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                        i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie   o 

ochronie danych) Jeżeli organizacja zbiera kilka zgód dotyczących rożnych celów przetwarzania, zgody te muszą 

zostać wyrażone osobno. Niedozwolone jest zbiorcze uzyskiwanie zgód.  

  

  

  

  

  

  

  

  


