
 

          
Nr wniosku………………………   Data wpływu do Spółki……………….….......             

    Jarocin, dn………………….……… 

WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU O PRZYDZIAŁ LOKALU  
MIESZKALNEGO CZYNSZOWEGO ZLOKALIZOWANEGO 

 W POTARZYCY PRZY UL. NOSKOWSKIEJ 
 

1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:…………………………………………………PESEL…………………………………. 

Tel. kontaktowy:……………………………………………….. Adres email:…………………………………………….…. 

Adres zameldowania:……………………………………………………………………………………………………….….…. 

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………..………… 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………………………………………….………. 
O każdej zmianie ww. danych będę informał(a) Spółkę.  

 

Poniżej podaję dane osób, które zgłaszam do wspólnego zamieszkania: 

Imię i nazwisko………………………………………………………………….PESEL..……………………………………….. 

Relacja do Wnioskodawcy (np. żona, mąż, syn córka, partnerka życiowa)…………………………….. 

Tel. kontaktowy:……………………………………………….. Adres email:…………………………………………….…. 

Imię i nazwisko………………………………………………………………….PESEL………………………………………….. 

Relacja do Wnioskodawcy (np. żona, mąż, syn córka, partnerka życiowa)…………………………….. 

Imię i nazwisko………………………………………………………………….PESEL…………….………………….……….. 

Relacja do Wnioskodawcy (np. żona, mąż, syn córka, partnerka życiowa)…………………………….. 

Imię i nazwisko………………………………………………………………….PESEL…………….………………….……….. 

Relacja do Wnioskodawcy (np. żona, mąż, syn córka, partnerka życiowa)…………………………….. 

Imię i nazwisko………………………………………………………………….PESEL…………….………………….……….. 

Relacja do Wnioskodawcy (np. żona, mąż, syn córka, partnerka życiowa)…………………………….. 

2. Cel złożenia wniosku: 

                         NOWY WNIOSEK                            AKTUALIZACJA ZŁOŻONEGO WNIOSKU 

 



 

3. Jakim mieszkaniem jesteście Państwo zainteresowani:  

               35 m²  (poddasze)                                                55 m²     

           

4. Tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego/nieruchomości: 

        własność/współwłasność          

               najem/dzierżawa                prawo spółdzielcze własnościowe/lokatorskie 

               zasoby miejskie 
  

               nieuregulowany stan prawny 
                                                                               
                    inne 
                  
 

5. Opis sytuacji mieszkaniowej Wnioskodawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 Do niniejszego wniosku załączam: 
1. Formularz do wniosku – uproszczony. 
2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
3. Oświadczenia od nr 1-9. 
 

Ponadto: 
 
Oświadczam, że dokumenty, na podstawie których złożyłem oświadczenia, są załączone do niniejszego wniosku. 
 Wyrażam zgodę na przekazywanie korespondencji pocztą elektroniczną, chyba że Regulamin przewiduje inną 
formę.  
Zobowiązuję się do informowania JTBS o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania lub adresu  
do korespondencji (w tym email). 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Pracy Komisji Kwalifikacyjnej oraz 
Ramowych Zasad Stosunku Najmu dotyczących przyznawania lokali mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. 
Noskowskiej 
w Potarzycy określającego kryteria przydziału lokalu mieszkalnego będącego w zasobach Jarocińskiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jarocinie. 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*. 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                                                    Data i podpis Wnioskodawcy 
*Art. 233 [Fałszywe zeznania] 
§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

 
Pouczenie: 
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.).  
Do dochodu wlicza się również tzw. świadczenia „500 +”. 
 

 

 

 

 

 

 



........................................................              
                  (imię i nazwisko) 

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

........................................................                                                                                                                             
                  (adres zamieszkania) 

........................................................                                                                                                                             
                    (nr telefonu) 

…………………………………………………….                                                                                                                                     
                  (e-mail) 

Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa 

       Społecznego Sp. z o.o. 
       ul. T. Kościuszki 18 

63-200 Jarocin 
 
 
 

OŚWIADCZENIE NR 1 

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny / nie posiadam tytułu prawnego* do innego lokalu 
mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości.  
Równocześnie zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia JTBS Sp. z o.o. w przypadku 
nabycia takiego tytułu prawnego. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**. 
 

                                                                                                                                                                  ……………….…..........................................................................                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                 (data i podpis Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego 
do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej miejscowości. Równocześnie 
zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia JTBS Sp. z o.o. w przypadku nabycia takiego 
tytułu prawnego. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**. 
 

……....................................................................................                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                 (data i podpis Wnioskodawcy) 
 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                                                                                                        

**Art. 233 [Fałszywe zeznania]                                                                                                                                                                                                                              

 §  1.  Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 



Oświadczenie Wnioskodawcy/Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 2* 

 

Oświadczam, że posiadam stałe (comiesięczne) dochody z tytułu umowy o pracę, 

umożliwiające mi ponoszenie comiesięcznych opłat tytułem czynszu, w szczególności oświadczam, że: 

 

1. Jestem zatrudniony w ……………………..……………………………………………………………………………... 

od dnia……………………………………., na podstawie umowy (np. o pracę)……………………………………………… 

(wskazać rodzaj umowy) na czas określony/nieokreślony i z tego tytułu osiągam średniomiesięczne 

dochody w wysokości…………………….…………..złotych netto. 

 

2. Jestem zatrudniony w ……………………..……………………………………………………………………….…….. 

od  dnia……………………………………., na podstawie umowy (np. o pracę) ………………………………………………… 

(wskazać rodzaj umowy) na czas określony/nieokreślony i z tego tytułu osiągam średniomiesięczne 

dochody w wysokości………………………..złotych netto. 

 

3. Korzystam z comiesięcznych świadczeń (np. emerytura, 

renta)……………………………………………………………….., i z tego tytułu osiągam średniomiesięczne dochody  

w wysokości…………………….………..złotych netto. 

 

4. Korzystam z comiesięcznych świadczeń (np. MGOPS) ……………………………………………………….., 

i z tego tytułu osiągam średniomiesięczne dochody w wysokości…………………………………..złotych netto. 

 

5. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………… 

NIP ………………………………… REGON……………………………………………. i z tego tytułu osiągam 

średniomiesięczne dochody w wysokości…………………….………..złotych netto. 

 

*Proszę wypełnić tylko te punkty, które dotyczą Wnioskodawcy/Osoby/Osób, pozostałe przekreślić. 

 

Data: 
 
 

Podpis: 

 

 

 

 

 



Oświadczenie Wnioskodawcy/ Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 3* 

 

Oświadczam, że posiadam …………….. dziecko/dzieci, zgodnie z Regulaminem  

(Słowniczek pkt.8)* 

 

Data: 
 
 

Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Dziecko -  art. 7 ust. Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania 

przez młodych ludzi: W przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego 

wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione: 

1) małoletnie dziecko, 

2) dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek) 

pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

3) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach,  zakładach kształcenia nauczycieli 

oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o 

szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, 

prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku 

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych. 

 



Oświadczenie Wnioskodawcy/ Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 4 

 

Oświadczam, że posiadam……………..dziecko/dzieci, mające zaświadczenie, o którym mowa 

w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

(Dz.U.2020 poz. 1329).                                                                                                                             

 

Data: 
 
 

Podpis: 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy/ Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 5 

 

Oświadczam, że posiadam …………….. dziecko/dzieci, które mają zaświadczenie, o którym 

mowa w art. 4 ust. 3  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin lub 

oświadczenie o niepełnosprawności, a w przypadku dzieci od 16. do 18 roku życia – orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Data: 
 
 

Podpis: 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy/ Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 6 

 

 Oświadczam, że   …………….. (podać ilość) osób są osobami starszymi tj. ukończyły 60. rok życia     

zgodnie z art. 4 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Data: 
 
 

Podpis: 

 

 

 

 

 



Oświadczenie Wnioskodawcy/ Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 7* 

 

Oświadczam, że jestem/nie jestem** zameldowany na terenie Gminy Jarocin i będę 

zameldowany na terenie Gminy Jarocin w trakcie trwania umowy najmu (druga część oświadczenia 

dotyczy wyłącznie osób, które oświadczą, że  nie są zameldowane na terenie Gminy Jarocin). 

 

Data: 
 
 

Podpis: 

  

                   *Jeżeli Wnioskodawca/Osoba/Osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania złożyły 

                   oświadczenie że nie są zameldowane na terenie Gminy Jarocin, składa oświadczenie nr 7. 

                   ** Skreślić niewłaściwe. 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy / Osoby/ Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 8 

 

Oświadczam, że po zawarciu umowy najmu zamelduję się na terenie Gminy Jarocin oraz  

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy najmu przedłożę Wynajmującemu zaświadczenie  

o zameldowaniu swoim i osób wskazanych do wspólnego zamieszkania w Jarocinie), pod rygorem 

naliczenia kary umownej w wysokości określonej w umowie najmu. 

 

Data: 
 
 

Podpis: 

 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy/ Osoby/Osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania nr 9 

 

Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do stosowania postanowienia Regulaminu Pracy 

Komisji Kwalifikacyjnej oraz Ramowych Zasad Stosunku Najmu dotyczących przyznawania lokali 

mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Noskowskiej w Potarzycy, obowiązującego w JTBS, jak również 

oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy najmu i przyjmuję do wiadomości, że po jej 

zawarciu będę zobowiązany stosować jej zapisy. 

 

Data: 
 
 

Podpis: 

  


