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……………………………………………………..                                                                 
/imię i nazwisko wnioskodawcy/  
                                                                                                                                                                 

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

16 - 400   Suwałki                ………………………………………….  
                      data wpływu  
Nr telefonu…………………………………………  
  

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/  



2 
 

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 Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach 

TBS sp. z o.o., 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32 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 Miasta Suwałki.   

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 marca danego roku do 28 lutego roku następnego. 

IV. Wypełnia wnioskodawca 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o., 

ul. Wigierska 32, 16 400 Suwałki w  związku z ubieganiem się o najem lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej Suwałki. 

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte  w dobrowolnie złożonym przez mnie wniosku będą 

przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem  zebranych danych osobowych jest Zarządu Budynków Mieszkalnych  w Suwałkach TBS sp. z o.o.                   

ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki, 

2) moje dane będą przetwarzane w celu zbadania uprawnień do najmu lokalu mieszkalnego należącego do mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miejskiej Suwałki, 

3) podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy 

mieszkaniowej, 

4) mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

  

Suwałki, dnia………………………………………..                                …………………………………………………….… 
                                                                                                                                           /czytelny podpis wnioskodawcy/  

  
                                   ………………………………………………………..  
                        /czytelny podpis współmałżonka/ 

   


