
PLESZEWSKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o.                                                                                                                                 
ul. Malinie 6/25
63-300 Pleszew 
tel./fax (62) 742-83-65
e-mail: ptbspleszew@post.pl

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA

z zasobów Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

1. Imię i Nazwisko: …...........................................................................................................

PESEL: ….............................................................................................................................

2. Dokładny adres zamieszkania: ….....................................................................................

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

3. Dokładny adres zameldowania na pobyt stały: …..........................................................

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

4. Telefon kontaktowy: ….....................................................................................................

5. Informacja o wszystkich osobach przewidzianych do wspólnego zamieszkania w 

mieszkaniach PTBS Sp. z o.o.: 

1) ….........................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

2) ….........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

3) ….........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

4) ….........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

5) ….........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia oraz stopień pokrewieństwa)

6. Wnioskuję o przydział lokalu mieszkalnego:

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

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

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

7. Informacje o obecnie zajmowanym lokalu mieszkalnym:

a) Obecnie zajmuję mieszkanie * :

komunalne / zakładowe / wynajmuję od prywatnego właściciela / spółdzielcze (własnościowe, 
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lokatorskie) / mieszkam razem z rodziną / inne …...................................................................

b) Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* tytuł prawny do lokalu

c) Mieszkanie, które obecnie zajmuję składa się z: …............ pokoi i obejmuje powierzchnię 

użytkową …....... Mieszkanie położone jest na parterze, … piętrze, poddaszu* i wyposażone 

jest  w  instalację  wodno-kanalizacyjną,  ciepłej  wody,  gazową,  instalacje  centralnego 

ogrzewania, piece kaflowe, ogrzewanie etażowe, WC, łazienkę*

d) Dotyczy osób zamieszkujących w lokalach komunalnych:

Czy w przypadku wynajmu mieszkania z  PTBS zajmowany przez  Państwa lokal  zostanie  w 

całości przekazany do dyspozycji miasta? TAK/NIE*

….............................................
      (podpis wnioskodawcy)

8. Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że w dniu objęcia lokalu, nie będę posiadał(a) 

tytułu  prawnego  do  innego  lokalu  mieszkalnego  na  terenie  miasta  Pleszew. 

(PODPISUJĄ  WNIOSKODAWCA  ORAZ  OSOBY  PRZEWIDZIANE  w  pkt  5  DO 

WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA)

1) …....................................................

2) …....................................................

3) …....................................................

9. Oświadczam,  że  zostałem(am)  poinformowany(a),  że  w  przypadku  przydziału 

lokalu z  zasobów PTBS zobowiązany(a)  jestem wpłacić  kaucję  mieszkaniową w 

wysokości  12-krotności  miesięcznego  czynszu  za  dany  lokal,  obliczonego  wg 

stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. 

….............................................
      (podpis wnioskodawcy)

10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Pleszewskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  dla  potrzeb 

związanych z procesem przydziału mieszkań z zasobu PTBS (zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia  1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz.U. 1997r. Nr 

133, poz. 883)

….............................................
      (podpis wnioskodawcy)
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