Data złożenia…………………………

Nr Rej..............................................

KWESTIONARIUSZ
DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O MIESZKANIE W BUDYNKU
ZAKOPI AŃSK IEG O TBS TATRZAŃSK A KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA
SP. Z O.O. PRZY UL. KAMIENIEC W ZAKOPANEM

NAZWISKO I IMIĘ ………………………...……..…….………………………………..
DATA I MIEJSCE URODZENIA...................................................................................................
ADRES ZAMIESZKANIA............................................................................................................
MIEJSCE STAŁEGO ZAMELDOWANIA....................................................................................
PESEL …...............................................
Ile lat mieszka na terenie Zakopanego................................…
Ile lat zameldowany na pobyt stały na terenie Zakopanego...................................

L.p
.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Data
urodzenia

Miejsce urodzenia

Miejsce stałego zameldowania

1
2
3
4
5
6

II. Charakterystyka obecnych warunków mieszkaniowych :
1.

W jakim mieszkaniu obecnie zamieszkujesz? ( zakreśl odpowiednią kratkę krzyżykiem i odpowiedz na pytania)
komunalne
budynek prywatny z przydziału kwaterunkowego
budynek prywatny
służbowe
inne……………………………………………...

2.

Kto jest najemcą/właścicielem mieszkania..............................................................................................................

3.

Ile osób zamieszkuje w mieszkaniu.....................

4.

Całkowita powierzchnia mieszkania......................m 2

5.

Zajmowane mieszkanie jest: samodzielne, wspólnie z........................................................................................................

6.

Ile lat zamieszkuje w tym mieszkaniu.....................

7.

Pobór wody znajduje się:

8.

w.c.:

w mieszkaniu

w mieszkaniu

w budynku

współużywalne w budynku

na zewnątrz budynku
na zewnątrz budynku

brak,
brak

9.

System ogrzewania....................................................................................................

III. Podstawa starań o mieszkanie:
Zajmowane mieszkanie:
nie nadaje się na stały pobyt ludzi (podaj dlaczego).....................................................................................................
Decyzja o eksmisji Nr i data wydania decyzji ................................................................................................
przeznaczone jest do remontu Nr i data wydania decyzji ......................................................
nadmierne zagęszczenie
umowa najmu zawarta na czas oznaczony (podać do kiedy)........................................................................
umowa najmu w trakcie wypowiedzenia (podać do kiedy)..........................................................................
I V .Inne powody wskazujące na pilną potrzebę otrzymania mieszkania
( np. osoby opuszczające dom dziecka lub rodzinę zastępczą, inwalidztwo, szczególna sytuacja rodzinna, itp.)
…..................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
V.

Oświadczam, że ani ja, ani żadna inna osoba zgłoszona do wspólnego
zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu w Gminie
Zakopane.
……….………………………………………………..
Data i podpis

VI.

Oświadczam, że moja sytuacja finansowa pozwala na opłacanie
miesięcznego czynszu za lokal w wysokości 15,80 zł/m 2 lokalu
……….………………………………………………..
Data i podpis

VII.

Oświadczam, ze w przypadku przyznania mi lokalu

budynku Kamieniec

zobowiązuję się do wpłacenia partycypacji w wysokości 1390 zł za 1m 2 lokalu
(kwota partycypacji = 1390 zł x metraż lokalu )
……….………………………………………………..
Data i podpis

VIII. Oświadczam, że przed wprowadzeniem się do lokalu w budynku Kamieniec
zobowiązuję się do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 12krotności miesięcznego czynszu za dany lokal.
……….………………………………………………..
Data i podpis

IX.

Oświadczam, że zobowiązuję się do przedstawiania zaświadczeń z
właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu uzyskanego przeze mnie
oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania na każde żądanie Spółki.

……….………………………………………………..
Data i podpis

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodność danych
zamieszczonych w kwestionariuszu.

……….………………………………………………..
Data i podpis

Dane kontaktowe:
Nr telefonu..............................................
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż w/w)
…...........................................................
…............................................................

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
kwestionariuszu przez Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w celu
realizacji czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania związanego z przydziałem lokalu
mieszkalnego przy ul. Kamieniec 25 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997
(tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1182 i Dz.U. 2014 poz.1182 + zm.)

……….………………………………………………..
Data i podpis

Kwestionariusz dostępny na stronie ztbs-zakopane.pl. Można przesłać w formie elektronicznej skan
podpisanych dokumentów na adres firma@ztbs-zakopane.pl.
Konieczne jest podpisanie wszystkich oświadczeń. Konsekwencją niepodpisania będzie
brak możliwości rozpatrzenia kwestionariusza.

Zakopane, dnia..................................
............................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy )
...........................................................................................
(dokładny adres)

Deklaracja o dochodach
za 2017 r.
Oświadczam, że w w/w okresie ś r e d n i m i e s i ę c z n y dochód mój i członków rodziny
zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania wyniósł:
1.

L
p.
1.

Imię i Nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce pracy, nauki

Wysokość dochodu
netto(„na rękę”)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ś red ni mi esi ęczn y d och ód n a 1- go czł on k a gosp od arstwa d omowego wyn i ósł :.......................................

2.

Dodat kow e ewent u al ne wyj aśni eni a o posi adany ch źródł a ch, rodz aj ach i wysokości doc hod ów
poszcz egól n yc h osób:

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

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK potwierdzam
własnoręcznym podpisem zgodność danych zamieszczonych w deklaracji.

....................................................................
(Data i własnoręczny podpis)

