Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego
w Usteckim TBS sp. z o.o. w Ustce
dotyczy złoŜenia nowego wniosku/ dotyczy aktualizacji danych* (niepotrzebne skreślić)
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………..………………...……….
2. Adres zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy ………..………….………………….………..
…………………………………………………………………………tel.…….………………………..
Imię i nazwisko współmałŜonka/konkubenta ………………………………………………………...….
Adres zamieszkania/zameldowania współmałŜonka/konkubenta ………..…………..…………………
…….……………………………………………………………………tel……………………………..
3. Miejsce pracy wnioskodawcy ……………………………………………………..………………..
4. Miejsce pracy współmałŜonka/konkubenta………………………………….………………………
5. Dochód gospodarstwa domowego wynosi ( brutto - średnia z ost. 3 m-cy ) ……………….zł *
* patrz informacja,
6. Ilość członków rodziny planowanej do zamieszkania w lokalu (wymienić, podać wiek i określić
stopień pokrewieństwa)……………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………….........................
7. Kategorie lokali do zasiedlenia: zaznaczyć „ x ” kategorię lokalu jaką wnioskodawca jest
zainteresowany i wpisać w rubryce ilość osób:

Normatywna
ilość osób
1
2
3
4
5
6 i więcej

Powierzchnie
minimalne
m2
25
32
44
52
63
69

Planowana ilość
osób do
zamieszkania

Zaznaczyć
wybraną
kategorię lokalu

Oświadczenie:
Niniejszym oświadczam, Ŝe ja i osoby planowane do zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do
innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Ustki.
JeŜeli posiadają tytuł prawny w innej miejscowości naleŜy wpisać osobę i miejscowość w jakiej
posiada tytuł prawny do lokalu:…………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………...
......................................................................................................................................................
**..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
** – jeŜeli posiada tytuł prawny w innej miejscowości naleŜy określić powody, dla których stara się o przydział
lokalu mieszkalnego w Ustce.

Jestem świadoma/my, Ŝe złoŜenie nieprawdziwego oświadczenia skutkować będzie pozbawieniem
mnie moŜliwości ubiegania się o lokal mieszkalny w Usteckim TBS sp. z o.o..
……..………… dnia…………….

……………………………

( Miejscowość )

UWAGA:
NaleŜy bezwzględnie aktualizować dane w terminie do 31.12 kaŜdego roku.

(Podpis wnioskodawcy)

Informacja
* O mieszkanie budowane z pomocą środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w
towarzystwie budownictwa społecznego mogą ubiegać się osoby u których dochód gospodarstwa
domowego nie przekracza podanych niŜej % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto dla
województwa pomorskiego ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu

(przykładowo przeciętne miesięczne wynagrodzenie za marzec 2009 wynosi 3.383,54 zł)
*
*
*
*
*
*

dla jednoosobowego do 156%,
dla dwuosobowego do 204%,
dla trzyosobowego do 256%,
dla czteroosobowego do 308%,
dla pięcioosobowego do 360%,
dla kaŜdej następnej osoby wzrost o 52%,

wg przykł. do
wg przykł. do
wg przykł. do
wg przykł. do
wg przykł. do
o

5 169,12 zł
6 759,62 zł
8 482,66 zł
10 205,70 zł
11 928,74 zł
1 723,04 zł

