REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 76/U1
tel. 32/227-30-86,
tel. 32/216-83-71,
wew. 21, 25, 26
e-mail: rtbs@o2.pl, biuro@regionalnetbs.pl www.regionalnetbs.pl
WNIOSEK O NAJEM MIESZKANIA NA TERENIE MIASTA*
WNIOSEK O ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH REGIONALNEGO TBS*
/*niepotrzebne skreślić/

-

Chorzów**
Ruda Śląska**
Łazy**

□
□
□

**/znacz właściwe X/

1. Dane wnioskodawcy:
1.1 Nazwisko i imię: .......................................................................................tel. ...............................
adres e-mail ..........................................................................................................................................
1.2 Adres zamieszkania: ......................................................................................................................
1.3 Adres zameldowania ......................................................................................................................
1.4 Liczba lat zatrudnienia lub prowadzenia działalności wnioskodawcy, we wskazanym mieście, w którym
stara się o najem mieszkania na dzień złożenia wniosku ……………………………………
(Należy złożyć stosowne zaświadczenie z zakładu pracy lub w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej wpis do rejestru przedsiębiorstw)
1.5 Urząd Skarbowy, w którym zostało złożone rozliczenie z podatku dochodowego za ubiegły rok
□ Chorzów
□ Ruda Śląska
□ Zawiercie
□ inny…………………………….
/zaznacz właściwe X /(Należy przedłożyć stosowne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za
ubiegły rok)
1.6 Posiadanie obowiązku podatkowego oraz nie zaleganie z tego tytułu w stosunku do miasta, w którym
stara się o najem [ ] TAK [ ] NIE ***/zaznacz właściwe X /(Jeżeli zostało zaznaczone TAK, należy
przedłożyć stosowne zaświadczenie z Urzędu Miasta na terenie którego ubiega się o mieszkanie .
1.7 Pozostawienie mieszkania komunalnego [ ] TAK [ ] NIE ***/znacz właściwe X/
(Jeżeli TAK należy wypełnić załącznik nr 2 do wniosku o najem)
1.8 Czy w skład gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko własne lub przysposobione.
[ ] TAK [ ] NIE ***/znacz właściwe X/
(W przypadku zaznaczenia TAK należy wypełnić załącznik nr 3 do wniosku o najem)
1.9 Czy w skład gospodarstwa domowego wchodzi osoba lub osoby niepełnosprawne [ ] TAK [ ] NIE
***/znacz właściwe X/ ( W przypadku zaznaczenia TAK należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności
osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego ubiegającej się o najem mieszkania)
1.10 Osoby przewidziane do zamieszkania:
Lp.
Imię i nazwisko
Stopień
Data urodzenia
pokrewieństwa
1.
WNIOSKODAWCA
2.
3.
4.
5.
2. Dane dotyczące obecnie zajmowanego mieszkania:
2.1
Zajmowane
mieszkanie
stanowi
własność:
komunalną,
zakładową,
spółdzielczą,
inną…….................................................................................................................................................
* podkreślić właściwe
2.2 Powierzchnia zajmowanego mieszkania wynosi ............ m².
2.3 Zamieszkuje łącznie …….. osób.
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3. Wnioskuję o najem / zamianę mieszkania w budynkach: */znacz właściwe X/
3.1 Chorzów:
- ul. Kadecka / Plac Piastowski – planowana inwestycja
- ul. Żeromskiego 13, 17
- ul. Kościuszki 5A,5B
- ul. Rębaczy 1
- ul. Rębaczy 2
- ul. Ratuszowa 14
- ul. Machy 8
- ul. Kadecka 5
- ul. Karola Miarki 23, 23A, 25, 25A, 25B
- ul. Mielęckiego 16,18
- ul. Karola Miarki 15-15A

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

3.2 Ruda Śląska:
- ul. Piotra Tomanka – planowana inwestycja
- ul. Ks. Tunkla 143
- ul. Dąbrowskiego 17
- ul. Grzegorza Fitelberga 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B

□
□
□
□

3.3 Łazy:
- Brzozowa 21

□

3.4 **/znacz właściwe X/
Kategorie mieszkań
1P
2P
3P
4P

Postaw
krzyżyk**

Ilość pokoi

Powierzchnia użytkowa /m²/

1
2
3
4

31-45
45-58
60-79
80-82

4.Wniosek o przydział mieszkania uzasadniam:***
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Uzasadnienie można dołączyć w formie odrębnego pisma.***
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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 */znacz właściwe X/
□

Tak

Nie □

6.1 W związku z różnymi kwotami kosztów partycypacji na budynkach z zasobów RTBS Chorzów
deklaruję wpłatę partycypacji do kwoty **/znacz właściwe X/
1.
2.
3.
4.
5.

20.000,00**
30.000,00
50.000,00
70.000,00
90.000,00

□
□
□
□
□

Wysokość partycypacji dla zwalnianych mieszkań równa jest kwocie zwracanej partycypacji lokatorowi
opuszczającemu mieszkanie. Partycypacja wyliczana jest:
- na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla
województwa śląskiego i Miasta Katowice, kwartalnie.
- na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytku ogłoszonego
przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym GUS.

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

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez jest Regionalne Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 76/U1 celem weryfikacji złożonego
przeze mnie wniosku o najem mieszkania na terenie miasta/ zmianę mieszkania w zasobach RTBS Sp. z o. o.

.................................................
miejscowość i data

......................................................
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1/ Deklaracja o dochodach
2/ Zaświadczenie/Oświadczenie
a) Zaświadczenie dot. obecnie zajmowanego lokalu /wypełnia właściwa administracja/
b) Oświadczenie ubiegającego się o najem /wypełnia wnioskodawca/
3/Oświadczenie dot. posiadanych dzieci własnych lub przysposobionych.
4/ Deklaracja Partycypanta /wypełniana przy zakreśleniu w pkt.6 tak/.
Administratorem danych jest Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Chorzowie,
ul. Dąbrowskiego 76/U1. Dane osobowe podane we wniosku są przetwarzane wyłącznie celem weryfikacji wniosków o najem
mieszkania/zmianę mieszkania w zasobach RTBS Sp. z o. o. przez komisję mieszkaniową, na podstawie wyrażonej zgody oraz
przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego, §30 Aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością §30 oraz Szczegółowego trybu pracy komisji
do spraw przyznawania mieszkań w zasobach Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Chorzowie.
Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji dostępne są w
Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.regionalnetbs.pl.
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Załącznik nr 1 do WNIOSKU O NAJEM MIESZKANIA NA TERENIE MIASTA* /WNIOSKU O
ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH REGIONALNEGO TBS*

...............................................................
(miejscowość i data)
........................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za średni miesięczny dochód osiągnięty
w roku .............................................................................................................
(rok poprzedzający złożenie wniosku o najem mieszkania)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. Imię i nazwisko............................................................................................. - wnioskodawca,
data urodzenia...........................................................................................................................;
2. Imię i nazwisko........................................................................................................................,
data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ............................................................;
3. Imię i nazwisko .......................................................................................................................,
data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ............................................................;
4. Imię i nazwisko........................................................................................................................,
data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ............................................................;
5. Imię i nazwisko........................................................................................................................,
data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ............................................................;
6. Imię i nazwisko........................................................................................................................,
data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ............................................................;
7. Imię i nazwisko........................................................................................................................,
data urodzenia ......................., stopień pokrewieństwa ............................................................;
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Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp.1)

Miejsce pracy lub nauki2)

Źródła dochodu

Wysokość dochodu w zł3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Razem dochody gospodarstwa domowego:

Średni dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ................................. zł,
to jest miesięcznie ................................................... zł.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć towarzystwu deklarację
o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić
zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych
przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. Składając osobiście
niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadome, iż dokumenty na podstawie których
zadeklarowałem (am) dochody, jestem zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony
(a) o odpowiedzialności karnej z art.233 §1Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

...............................................
(podpis przyjmującego)

1)
2

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)

Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
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Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.0.111)
dochód - po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych, instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych i art. 30f podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i
batalionach budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty
wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945,
otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji
finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi
państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy
przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych
dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza
granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na
ubezpieczenia społeczne,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 stypendium doktoranckie ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z
2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w
gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w
przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ,
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c świadczenia pomocy materialnej dla uczniów ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–3 i 5
oraz art. 212 stypendium przyznawane doktorantowi przez jednostkę samorządu terytorialnego ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
– świadczenie rodzicielskie,
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia
zdrowotne.
3)
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Załącznik nr 2 do WNIOSKU O NAJEM MIESZKANIA NA TERENIE MIASTA* /WNIOSKU O
ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH REGIONALNEGO TBS*

A. ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OBECNIE ZAJMOWANEGO LOKALU
/wypełnia administrator budynku/

………. .……. .…………….potwierdza, że Pan/Pani…………………….. jest najemcą lokalu mieszkalnego
wchodzącego
w
skład
mieszkaniowego
należącego
do
…………………………..
przy
ul……………………………………..
na
podstawie
umowy
najmu
nr
……………………
z dnia………………………………..Umowa zawarta na czas ………………………………….
Powierzchnia użytkowa lokalu…………………m2 .
Ilość pokoi ……………….

……………………………………………………..
/podpis osoby upoważnionej/

B. OŚWIADCZENIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O NAJEM
/wypełnia wnioskodawca/

Zobowiązuję się do rozwiązania umowy najmu i nieposiadania tytułu prawnego do ww.
lokalu mieszkalnego na dzień zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w zasobie
Regionalnego TBS oraz opuszczenia i opróżnienia przedmiotowego lokalu w terminie miesiąca od
dnia zawarcia umowy najmu w zasobie Regionalnego TBS.

……………………………………………………………..
/podpis osoby ubiegającej się o najem/
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Załącznik nr 3 do WNIOSKU O NAJEM MIESZKANIA NA TERENIE MIASTA* /WNIOSKU O
ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH REGIONALNEGO TBS*

OŚWIADCZENIE
/wypełnia wnioskodawca/

Oświadczam, że w skład gospodarstwa domowego ubiegającego się o najem mieszkania z zasobów RTBS
Chorzów wchodzi co najmniej 1 dziecko własne lub przysposobione.

……………………………………………………………..
/podpis osoby ubiegającej się o najem/
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Załącznik nr 4 do WNIOSKU O NAJEM MIESZKANIA NA TERENIE MIASTA* /WNIOSKU O
ZAMIANĘ MIESZKANIA W ZASOBACH REGIONALNEGO TBS*
Wniosek
o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego
..............................................................................................................................................................
Partycypant /najemca, osoba prawna, pracodawca/
...............................................................................................................................................................
adres zamieszkania lub adres siedziby, nr telefonu
legitymujący /a/
się
Nr
PESEL ........................................................................ wnioskuję
o zawarcie z Regionalnym Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chorzowie,
ul. Dąbrowskiego 76/U1, umowy o partycypację w części kosztów budowy lokalu mieszkalnego
przydzielonego Wnioskodawcy:
......................................................
(miejscowość i data)

........................................................
( podpis partycypanta)

W przypadku trzykrotnej rezygnacji zakwalifikowanego Wnioskodawcy
z przydzielonego mu mieszkania, zostanie on wykreślony z listy osób oczekujących na najem
lokalu mieszkalnego w Regionalnym TBS.

Uwaga:
Dla budynków:
-przy ul. Rębaczy 2 w Chorzowie - obowiązek wpłaty partycypacji obowiązuje w przypadku
części lokali mieszkalnych, (partycypacja będzie równa kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy).
-przy ul. Ratuszowej 14 w Chorzowie - obowiązek wpłaty partycypacji obowiązuje w przypadku
części lokali mieszkalnych, (partycypacja będzie równa kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy).
-przy ul. Kadecka 5 w Chorzowie (partycypacja obowiązkowa), partycypacja będzie równa kwocie
wypłaconej poprzedniemu najemcy,
-przy ul. Karola Miarki 23, 23A, 23B, 25, 25A, 25B w Chorzowie (partycypacja obowiązkowa),
partycypacja będzie równa kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy,
-przy ul. Mielęckiego 16, 18 w Chorzowie (partycypacja obowiązkowa), partycypacja będzie równa
kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy,
-przy ul. Karola Miarki 15-15A w Chorzowie (partycypacja obowiązkowa), partycypacja będzie równa
kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy,
-przy ul. Dąbrowskiego 17 w Rudzie Śląskiej (partycypacja obowiązkowa), partycypacja będzie równa
kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy,
-przy ul. Ks. Tunkla 143 w Rudzie Śląskiej (obowiązek wpłaty partycypacji obowiązuje w przypadku
części lokali mieszkalnych), partycypacja będzie równa kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy.
-przy ul. Grzegorza Fitelberga 3, 3A, 3B, 5, 5A, 5B w Rudzie Śląskiej (partycypacja obowiązkowa),
partycypacja będzie równa kwocie wypłaconej poprzedniemu najemcy.
-przy ul. Rębaczy 1 w Chorzowie – (najem i na własność) partycypacja obowiązkowa
-przy ul. Kościuszki 5A, 5B w Chorzowie – (najem i na własność) partycypacja obowiązkowa
-przy ul. Żeromskiego 13, 17 –(partycypacja obowiązkowa), partycypacja będzie równa kwocie
wypłacanej poprzedniemu najemcy
- nowa inwestycja przy ul. Kadeckiej/Plac Piastowski w Chorzowie – (najem i na własność)
partycypacja obowiązkowa
- planowana inwestycja przy ul. Piotra Tomanka w Rudzie Śląskiej.
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