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WNIOSEK O NAJEM  MIESZKANIA* /WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA*           
W ZASOBACH RACIBORSKIEGO TBS Sp. z o.o. 
*niepotrzebne skreślić 

 
1.  Dane wnioskodawcy: 
 
1.1.Nazwisko i imię:  ................................................................................................................... 
1.2.Adres zamieszkania: ........................................................................................................... 
1.3.Zatrudnienie w Raciborzu na dzień złożenia wniosku oraz zawarcia umowy najmu: TAK/NIE 
1.4.Ilość własnych bądź przysposobionych dzieci wychowywanych przez gospodarstwo  
      domowe: …….…………... 
 
2.Dane dotyczące obecnie zajmowanego mieszkania: 
 
1.Czy wnioskodawca obecnie zajmuje mieszkanie komunalne? TAK/NIE 
 
3 .Wnioskuję o najem mieszkania w budynkach /zaznaczyć kwadrat/: 
 
- ul. Głubczyckiej 55B, 55C,         □ 
- ul. Kochanowskiego 6-14,                  □ 
- ul. Eichendorffa 25-31        □       
-     ul. Kochanowskiego16-18,        □ 
-     ul. Eichendorffa  33-35           □ 
-     ul. Matejki 10                                                                                                              □ 

  -     interesują mnie wszystkie wymienione wyżej lokalizacje     □     
  -     ul. Eichendorffa 25-31 / poddasze /                                                                        □ 
  -     ul. Przejazdowa  20-22                  □ 
       
 

Kategorie mieszkań Postaw 
krzyżyk 

Ilość pokoi Powierzchnia użytkowa  /m²/ 

1P  1 31-45 

2P  2 45-58 

3P  3 60-79 
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4. Dobrowolne uzasadnienie wniosku o przydział mieszkania:   ............................................. 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
Uzasadnienie można dołączyć w formie odrębnego pisma. 

 
 
5. Zobowiązuję się wpłacić kaucję w wysokości 12-krotnego miesięcznego czynszu, 
    obliczonej według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu, 
    w terminie wynikającym z procedury zasiedlania. 
 
 

 
6. Jestem zainteresowany(a) uzyskaniem prawa najmu w zasobach RTBS na podstawie  
    partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego  /zakreślić odpowiedni kwadrat/ 

 Tak □    Nie   □ 
 -  wysokość partycypacji dla zwalnianych mieszkań równa jest kwocie zwracanej partycypacji 
                  lokatorowi opuszczającemu mieszkanie, 
   

7. W celu sprawnego przekazu informacji proszę o kontakt w poniższy sposób: 

 

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

         ……………………………………………………………………………………………… 

                

 
Wniosek jest ważny przez 1 rok od daty złożenia. Przed upływem tego okresu należy dokonać  
aktualizacji – w przeciwnym razie zostanie wykreślony z listy oczekujących na mieszkanie. 

 
 
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Raciborskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Wojska Polskiego 13/2 celem weryfikacji złożonego przeze 
mnie wniosku o najem mieszkania /zmianę mieszkania w zasobach Raciborskiego TBS Sp. z o.o. 

 
 
.................................................                                               ...................................................... 
      miejscowość i data                                                   podpis(y) Wnioskodawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Załączniki: 
1/ Deklaracja o dochodach  /obowiązkowa/ 
2/ Deklaracja Partycypanta  /wypełniana przy zakreśleniu w pkt.6 TAK/. 
 



 


