
...............................................................       Koziegłowy, dn. ........................ r. 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

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

(dokładny adres) 

                                                                   

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że ja niżej podpisany/na oraz wymienione poniżej osoby zgłoszone przeze mnie do 

wspólnego zamieszkania:  

L.p. Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Data urodzenia Podpis 

1  Najemca   

2     

3     

4     

5     

6     

 

na dzień objęcia lokalu (niepotrzebne skreślić): 

- nie posiadają tytułu prawnego, 

- posiadają tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego: 

L.p. Imię i nazwisko Tytuł prawny Adres lokalu mieszkalnego 

1    

2    

3    

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z ustawą o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. 133 , poz. 654  ze  zmianami) i znany mi jest art. 30 ust. 3 tej ustawy o 

konieczności niezwłocznego informowania towarzystwa o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu 

mieszkalnego. 

 

Stwierdzam także, że znane mi są konsekwencje nie wypełnienia powyższego obowiązku lub 

oświadczenia przeze mnie nieprawdy. 

 

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

      Podpis najemcy złożony w obecności pracownika CzTBS 



Art. 30 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

 

1. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli: 

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie 

posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, 

2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy 

najmu, więcej niż: 

a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 

b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym, 

c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie 

osób. 

1a. Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu 

w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł 

prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez 

członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje 

się lokal, o którego wynajem się ubiega. 

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach, bez wypłat z zysku lub 

nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, 

bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, w pierwszym i trzecim kwartale danego 

roku. 

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, 

deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim 

oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. 

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, 

przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę 

osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. 

5. W razie: 

1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę 

najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu 

prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 

200 % czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana, 

2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, lub wykaże w deklaracji dochody 

przekraczające wysokość określoną w ust. 1 pkt 2, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części 

dotyczącej czynszu; w takich przypadkach nie stosuje się art. 28 ust. 2. 

6. Przepis ust. 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej 

samej miejscowości. 

7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków 

gospodarstwa domowego, jak te, dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez 

składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje sie odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 

1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków 

mieszkaniowych. 


