
Załącznik nr 1 do Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w zasobie Starachowickiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego  „Wspólny Dom” Spółka z o.o. w Starachowicach – nr 3  od 15 sierpnia 2019 

rok 

Nr sprawy……………………….                                             Starachowice …………………………. 

WNIOSEK O WYNAJEM MIESZKANIA 

1. Nazwisko i imię………………………………………………………………………… 

PESEL………………………………………………………………………………….. 

2. Data urodzenia……………………………………….. 

3. Adres zamieszkania*…………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres zameldowania ..…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu ………………..…….……………………………………………………… 

5. Miejsce zatrudnienia…………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…………. 

6. Dochód** wszystkich osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkiwania – za rok 

poprzedzający rok w którym składany jest wniosek  w zł ………………………….….           

Do wspólnego zamieszkania zgłaszam n/w osoby: 

1) ………………………………..………….. - PESEL:  ……………………………. 

2) ………………………………..………….. - PESEL:  ……………………………. 

3) ………………………………..………….. - PESEL:  …………………………….. 

4) ………………………………..………….. - PESEL:  …………………………….. 

5) ………………………………..………….. - PESEL:  …………………………….. 

Oczekiwania najemcy:      Ilość pokoi/m
2
 ……………………….. piętro ………………………... 

    Data i podpis wnioskodawcy 

…………………………………………………………………. 

Uwaga! Wniosek wymaga aktualizacji danych przed upływem pół roku. Brak złożenia aktualizacji 

oznacza rezygnacje z ubiegania się o najem lokalu. 

 * Podać każdy, jeśli osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania mają różne miejsca zamieszkania. 
Potwierdzeniem miejsca zamieszkania osoby uzyskującej dochody jest PIT 11 . 

 **Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie 
wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku 
mieszkaniowego. 

(imię i nazwisko) 

(imię i nazwisko) 

(imię i nazwisko) 

(imię i nazwisko) 

(imię i nazwisko) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w zasobie Starachowickiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego  „Wspólny Dom”  Spółka z o.o. w Starachowicach  – nr 3  od 15sierpnia 2019 rok 

 

 Starachowice ……………………… 

…………………………… 
(Imię i nazwisko) 

 

…………………………… 
(Adres) 

OŚWIADCZENIE   

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - 

Kodeks karny – „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, oświadczam, że: 

- ja ani żadna z osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nie posiadam/y tytułu 

prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego w Starachowicach, 

-  ……………………………………………………………………………………………….  

- ……………………………………………………………………………………………….. 

ma miejsce zamieszkania/ nie ma miejsca zamieszkania poza gminą Starachowice. 

- zapoznałem/am się i akceptuje postanowienia „Regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w 

zasobie Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Wspólny Dom” Spółka z o.o. w 

Starachowicach, 

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim wniosku dla 

potrzeb procesu wynajęcia lokalu.  

Podpisy osób deklarujących zmianę miejsca zamieszkania na zamieszkanie na terenie gminy Starachowice: 

1 Imię i nazwisko…………………………………………………………………. Podpis……………………………………………………….. 

2 Imię i nazwisko…………………………………………………………………. Podpis……………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………. 
                     Podpis najemcy 

Oświadczenie powyższe zostało złożone i podpisane w mojej obecności przez …………………………………………………………… 

legitymującego (cą) się dowodem osobistym seria ……… o numerze……………….…….wydanym przez ……………………………... 

 dnia …..…………… urodzony dnia ..………………………………. w ……………………………………………………..…………… 

 

………………………. 

Podpis pracownika STBS 


