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WNIOSEK O ZAMIANĘ 
mieszkania z zasobów Katowickiego TBS Sp. z o.o. 

 

 

1. Wnioskodawca - Najemca lokalu mieszkalnego 

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

Nazwisko i imię 

 

Adres lokalu mieszkalnego: ulica ....................................................... nr ................/..............                                                

kod: ............- ...............  Katowice  

 

tel. ..........................................................     

L.p. 
 

Imię i nazwisko 

 

Data 
urodzenia 

 

1. Stosunek 
pokrewieństwa do 

wnioskodawcy 

2. Stan cywilny 

Pobyt stały 

ulica, nr domu, 
kod, 

miejscowość 

1. 

 

 

…………….…….….…………………… 

 
PESEL …………..….…………………. 

 

1 Wnioskodawca 

 

2 ………………………….. 

 

2. 

…………….…….….…………………… 

 
PESEL …………..….…………………. 

 

 

1 ………………………….. 
 

2 ………………………….. 

 

3. 

…………….…….….…………………… 

 
PESEL …………..….…………………. 

 

 

1 ………………………….. 
 

2 ………………………….. 

 

4. 

…………….…….….…………………… 

 
PESEL …………..….…………………. 

 

 

1 ………………………….. 
 

2 ………………………….. 

 

5. 

…………….…….….…………………… 

 
PESEL …………..….…………………. 

 

 

1 ………………………….. 
 

2 ………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

       pieczęć rejestracyjna 
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2. Proszę podać powody, dlaczego chcecie Państwo zmienić miejsce zamieszkania: (zaznaczyć X) 

 zajmowane mieszkanie ma zbyt małą powierzchnię 

 zajmowane mieszkanie ma zbyt dużą powierzchnię    

 nie odpowiada mi lokalizacja obecnie zajmowanego mieszkania 

 opłaty za obecnie zajmowane mieszkanie są zbyt wysokie 

 inne, jakie …………………………………………………………………. 

     

3. Interesuje mnie lokal mieszkalny: (zaznaczyć X) 

a) partycypacja w kosztach budowy: 
          

 

 

 

 

b) wpłata kaucji zabezpieczającej: 

 

 ul. Kominka 1÷3 

 ul. Kubiny 9   

 ul. Warmińska 10÷12  

 ul. Złota 17a                                              

 

c) o parametrach: (zaznaczyć X)     

pokoje  1  2  3 i więcej 

kondygnacja  parter  piętro.......  obojętne 

aneks kuchenny  tak  nie  obojętne 

przedpokój  tak  nie  obojętne 

balkon  tak  nie  obojętne 

 

 
 

ŁĄCZNY ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD1  WSZYSTKICH OSÓB ZGŁOSZONYCH DO ZAMIESZKANIA  

 

…………………….……….. ZŁ. 

 

 

 
 

 

 

Wyciąg z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. DZ. U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 
Art. 3. ust. 3. 
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 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, 

zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 

20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), 
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
332, z późn. zm.). 

 
 

 

 ul. Sławka 26,28,30,34,40  

 ul. Marcinkowskiego 4÷6  

 ul. Równoległa 7÷8, Skowrońskiego 2÷4 
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Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 992) informujemy, iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katowickie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego z siedzibą w Katowicach przy ul. Krasińskiego 14, zwana dalej Spółką, 

b) podając swoje dane osobowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie, 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z działalnością Spółki w celu zawarcia 

umowy najmu lokalu mieszkalnego,  

d) zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym przez obowiązujące 
przepisy prawa oraz na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych 

osobom świadczącym usługi związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę,  

e) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

f) podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 
 

OŚWIADCZENIA 

Składając wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, oświadczam, iż wyrażam zgodę na udostępnienie 

moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres, nr telefonu) osobom zainteresowanym wynajmem 
lokalu obecnie przeze mnie zamieszkałego, na zasadzie zamiany lokalu.  

 

 

 

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

 podpis wnioskodawcy 

 

 

Oświadczam, iż znane są mi warunki, jakie powinienem spełniać wraz z osobami zgłoszonymi 

do wspólnego zamieszkania, aby dokonać zamiany lokalu mieszkalnego w zasobach Spółki. 

 
 

 

 

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

podpis wnioskodawcy 

 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji drogą mailową na podany poniżej adres 

e-mail: 

 

 
Adres e-mail: …...........................................................…............................ 

 

W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

 

 
………………………………………………….. 

podpis wnioskodawcy 

 

 

................................................................................. 
    miejscowość                                       data 

ADNOTACJE SPÓŁKI 

 

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

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

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

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

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


