
Nazwisko i imię wnioskodawcy:                                      ....................... dnia ................ 

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

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

Adres zamieszkania/siedziby: 

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

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

Telefon: ..................................... 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego  

„Wieliszew” Sp. z o.o. 

 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego. 

 
Wnoszę (wnosimy) o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu 

mieszkalnego w projektowanym budynku wielorodzinnym w Wieliszewie. Przy ul. 600-lecia. Jako 

osobę uprawnioną do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, w którego kosztach budowy 

zdecydowaliśmy się partycypować w wysokości 30% wskazujemy: 

Pana/Panią ............................................................. 

Zam. ........................................................................ 

 

Oświadczam (y), że zapoznałam/em (zapoznaliśmy) się z: 

1. Ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach wspierania budownictwa 

mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133 poz. 654 z późn. zm.) i 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997r. o szczegółowych zasadach i 

trybie udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego 

oraz o niektórych wymaganiach dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy 

udziale tych środków (Dz. U. Nr 64 poz. 413 z późn. zm.) 

2. „Regulaminem naboru osób prawnych i fizycznych chętnych do zawarcia z Towarzystwem 

Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o. umowy w sprawie partycypacji w kosztach 

budowy lokali mieszkalnych na wynajem o czynszach regulowanych oraz kryteria, jakie 

winny spełniać osoby trzecie wskazane do zawarcia umów najmu tych lokali”. 

3. Uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z umowy w sprawie partycypacji w kosztach 

budowy lokalu mieszkalnego. 

 

Jednocześnie oświadczam (y), że wskazana przez nas osoba (osoby) spełniają kryteria określone 

ustawą z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach wspierania budownictwa mieszkaniowego 

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133 poz. 654 z późn. zm.), a także określone                           

w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 1997r. o szczegółowych zasadach i trybie 

udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 

niektórych wymaganiach dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych 

środków (Dz. U. Nr 64 poz. 413 z późn. zm.) oraz w „Regulaminie kwalifikacji przyszłych najemców 

lokali mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o., a deklaracja                   

o dochodach gospodarstwa domowego stanowi załącznik do niniejszego wniosku. 

 

Zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie partycypacji w terminie wskazanym przez 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o.. 

 

Potwierdzenie zgodności podpisu 

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  przez TBS 

„Wieliszew” Sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                    

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  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)                                                                                                                                                                         
                                                    ……………………… 
          podpis 



 


