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      Data złożenia wniosku : ……………..……….….. 

      Numer ewidencyjny : ……………………..…….… 

 

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

/imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

....................................................................................................................  
/adres zamieszkania : miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania/           

....................................................................................................................  
/numer PESEL/           

....................................................................................................................  
/sposób kontaktu : numer telefonu, adres e-mail/    

        

 

           WNIOSEK O NAJEM INSTYTUCJONALNY LOKALU MIESZKALNEGO  

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o wynajmie lokali mieszkalnych Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, przedkładam niniejszy wniosek 

oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w Regulaminie Wynajmu 

lokali mieszkalnych w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego                

Sp. z o.o., warunki najmu instytucjonalnego zawarte we wzorze umowy najmu 

instytucjonalnego  oraz w niniejszym wniosku i wnoszę o zawarcie umowy najmu 

instytucjonalnego lokalu mieszkalnego (lokal podstawowy) : 

adres lokalu mieszkalnego: …………………………………………….……………………………. 

 

numer lokalu mieszkalnego: ………..…., 

 

powierzchnia lokalu mieszkalnego: …....….. m2  

Ponadto zobowiązuję się do wpłaty kaucji w wysokości do 6-krotności miesięcznego czynszu 

najmu oraz złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddaje się 

egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu 

opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 19i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.  

Oświadczam, że w wynajmowanym lokalu będą ze mną zamieszkiwały następujące osoby :  

 

Lp. Imię i nazwisko PESEL Pokrewieństwo Adres zamieszkania 
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Ponadto oświadczam, że : 

 

1. w przypadku nie zakwalifikowania mnie na wskazany we wniosku  lokal mieszkalny jestem 

/ nie jestem*) zainteresowana/ny podpisaniem umowy najmu instytucjonalnego lokalu 

mieszkalnego (lokal rezerwowy):  ……….………………………………………………………… 

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

2. w przypadku nie zakwalifikowania mnie na wskazany we wniosku  lokal mieszkalny 

podstawowy lub rezerwowy jestem / nie  jestem*) zainteresowana/ny podpisaniem umowy 

najmu instytucjonalnego na  inny lokal mieszkalny znajdujący się w zasobach MTBS Sp. z 

o.o. w Płocku. 

 

Jednocześnie oświadczam iż: 

 

1. nie posiadam / posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego *) 

     a/ w Płocku 

     b/ w innej miejscowości /podać nazwę/ ..........................................................  

2. osoby zgłoszone  do wspólnego zamieszkania nie posiadają / posiadają tytuł  prawny do    

     innego lokalu mieszkalnego *) 

     a/ w Płocku 

     b/ w innej miejscowości /podać nazwę/ ..........................................................  

3. posiadam tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego lecz zmienię  ten stan prawny przed   

    objęciem lokalu mieszkalnego MTBS Sp. z o.o. poprzez: 

        a/  przekazanie dotychczasowego mieszkania na rzecz gminy Płock *) 

        b/  zbycie na rzecz osób trzecich *) 

        c/  rozwiązanie umowy najmu *) 

    pod rygorem nie zawarcia umowy najmu. 1) 

4. osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania posiadane tytuły prawne do innych lokali   

    mieszkalnych zbędą przed objęciem lokalu mieszkalnego MTBS Sp. z o.o. poprzez: 

        a/  przekazanie dotychczasowych mieszkań na rzecz gminy Płock *) 

        b/  zbycie na rzecz osób trzecich *) 

        c/  rozwiązanie umowy najmu *) 

    pod rygorem nie zawarcia umowy najmu. 

 

W załączeniu składam: 

1) deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku 

poprzednim wraz z zaświadczeniem właściwego miejscowo urzędu skarbowego o 

wysokości dochodów uzyskanych przeze mnie i osoby zgłoszone do wspólnego 

zamieszkania, 

2) potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 615,00 zł. brutto  za złożenie wniosku. 

Opłatę należy wnieść na konto bankowe: PeKaO S.A. O/Płock, 

numer: 41 1240 3174 1111 0000 2890 7893.  

_________________ 
*) niepotrzebne skreślić 
1) nie dotyczy osób, które posiadają tytuł do lokalu w innej miejscowości lub osoby wchodzącej w skład gospodarstwa 

domowego, która posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z 

podęciem pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów MTBS ( art. 30 ust. 1a – Ustawa z dnia 26.10.1995r. o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego) 

 

………………………………………..    ……………………………………… 

 /miejscowość i data/         /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z  art. 13 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO Informujemy Państwa, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5; 

administracja@myslowice.sr.gov.pl; tel. 32 3174111; 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z  

którym można kontaktować się: 

• listownie na adres: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 09-400 

Płock, ul. Kwiatka 5, 

• przez e-mail: iodo@mtbs.plock.pl., 

• poprzez stronę internetową : http://www.mtbs.plock.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

• rozpoznania wniosku o najem lokalu mieszkalnego, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia, 

• umieszczenia Pani/Pana danych w tworzonej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 bazie danych osób 

oczekujących na wynajem lokali  mieszkalnych; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres i do czasu 

ustania celu ich przetwarzania zgodnie z Regulaminem Wynajmu lokali mieszkalnych w 

zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia 

zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; 

6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego 

złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@mtbs.plock.pl; 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza 

przepisy - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 

00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; 

8. Podanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, 

przy czym konsekwencją odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie 

brak możliwości realizacji wniosku; 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko osoby, jednostki lub instytucje upoważnione do tego 

z mocy prawa. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.  

 

 

        …………………………………………………….. 

        / czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

 

mailto:iodo@mtbs.plock.pl
mailto:iodo@mtbs.plock.pl
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Czy aktualnie wnioskodawca ubiega się o lokal mieszkalny w zasobach  

Gminy – Miasto Płock (Podać szczegółowe dane). 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

INFORMACJE DODATKOWE WNIOSKODAWCY ( nie wymagalne)  

/sytuacja społeczna, zdrowotna, wykształcenie, itp./ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 …………………………………                                              …………….…………………………..…… 
      ( miejscowość, data)                                                                        ( czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 


