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MAMY SPOSÓB NA MIESZKANIE 
- DLA DUŻYCH RODZIN 

 

Stargardzkie TBS Spółka z o.o. ogłasza nabór wniosków  
o przyznanie mieszkania  

w  ramach  

Programu mieszkaniowego  
„Duża Rodzina” 

 
Program „Duża Rodzina” ma na celu dostarczanie mieszkań dla rodzin 
wychowujących czworo i więcej dzieci, a w szczególnych sytuacjach także 
rodzinom wychowującym troje dzieci, które nie są w stanie przy wykorzystaniu 
własnych możliwości i zasobów zapewnić sobie warunki mieszkaniowe odpowiednie 
do wychowywania dzieci – Opis Programu w załączniku nr 1 do ogłoszenia.  

Lokal ujęty w Programie: 
Ogłoszenie dotyczy wynajmu lokalu mieszkalnego znajdującego się  
w mieszkaniowym zasobie Gminy - Miasta Stargard położonego przy ul. Hetmana 
Stefana Czarnieckiego 19/6a w Stargardzie.  
Mieszkanie składa się z 3 pokoi o powierzchni 70,40m2 (18,32m2, 24,20m2 27,88 m2), 
kuchni 9,60m2, łazienki 4,65m2, przedpokoju 3,00m2, przedpokoju wspólnego 4,48m2 
o łącznej powierzchni użytkowej 92,13m2. Lokal wyposażony jest w ogrzewanie  
z sieci miejskiej, usytuowany jest na II piętrze budynku, bez windy. Mieszkanie jest 
wyremontowane gotowe do zasiedlenia. 

Lokal ma status lokalu wspomaganego, co oznacza, że jest objęty systemem obniżek 
czynszu, które można łączyć z korzystaniem z dodatku mieszkaniowego. 
 
Przyszły najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji mieszkaniowej. Obowiązkowa kaucja 
mieszkaniowa, którą należy wpłacić przed zawarciem umowy najmu, wynosi 4 - krotność 
miesięcznej kwoty czynszu z tytułu najmu mieszkania.  
 
Rodziny uprawnione do złożenia wniosku o najem lokalu: 
1. O mieszkanie wspomagane w ramach Programu mogą ubiegać się: 

1) rodziny umieszczone na prawomocnych listach osób oczekujących  
na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta, 

2) rodziny umieszczone w Rejestrze zamian z urzędu. 
2. Dopuszcza się możliwość skorzystania z Programu przez rodziny inne, niż wskazane  

w ust. 1, jeżeli wynika to z sytuacji szczególnej danej rodziny popartej opinią Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie. 
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Warunki  udziału w Programie: 
1. Rodzina ubiegająca się o mieszkanie wspomagane musi spełnić następujące warunki: 

1) zamieszkiwać na terenie Stargardu, 
2) rozliczać się z podatku dochodowego, wskazując jako miejsce zamieszkania 

Stargard, 
3) nie może posiadać prawa własności do innego lokalu na terenie Stargardu lub 

miejscowości pobliskiej, tj. w miejscowości leżącej w powiecie stargardzkim lub  
w powiecie graniczącym z powiatem stargardzkim, 

4) musi spełnić kryteria dochodowe określone w ust. 2, 
5) nie może posiadać zadłużenia z tytułu opłat mieszkaniowych w stosunku do Gminy - 

Miasta Stargard lub w przypadku posiadania takiego zadłużenia musi mieć podpisane 
i musi realizować porozumienie w zakresie spłaty niniejszego zadłużenia. 

2. Rekomenduje  się,  aby  przynajmniej  jedna  osoba  w  rodzinie   posiadała   stałe   źródło  
    dochodu niezależne od systemu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych 
3. Kryteria dochodowe: 

1) wykazanie się łącznymi dochodami rodziny z trzech ostatnich miesięcy przed 
złożeniem wniosku, które nie będą przekraczały progów dochodowych przyjętych  
w uchwale Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia  
25 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych 
uzasadniających zastosowanie obniżki czynszu.  

2) wykazanie się łącznymi dochodami rodziny z trzech ostatnich miesięcy przed 
złożeniem wniosku powiększonymi o świadczenie wychowawcze 500+, które nie 
będą niższe, niż dolne progi dochodowe przyjęte w uchwale Nr XIX/221/2020 Rady 
Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasto Stargard oraz 
pomieszczeń tymczasowych dla przydziału lokali komunalnych, wynajmowanych na 
czas nieoznaczony.  

 

Lp. 

KRYTERIA DOCHODOWE GOSPODARSTWA DOMOWEGO, UPRAWNIAJĄCE 
DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA 

Liczba osób w 
gospodarstwie 

domowym 
Dolny próg dochodowy Górny próg dochodowy 

1  4 osoby 2 409,19 7 227,58 
2 5 osób 3 011,49 8 699,86 
3 6 osób 3 613,79 10 038,30 
4 7 osób 4 216,09 11 711,35 
5 8 osób 4 818,38 13 384,40 
6 9 osób 5 420,68 15 057,45 
7 10 osób 6 022,98 16 730,05 
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Procedura postępowania i wyboru Rodzin do najmu lokalu: 
 
1. Rodziny, które chcą wziąć udział w Programie zobowiązane są do zapoznania się  

z Opisem Programu oraz Regulaminem naboru wniosków i przyznawania mieszkań  
w ramach programu „Duża Rodzina” (załącznik nr 2 do ogłoszenia), szczegółowo 
określającymi zasady udziału w Programie.  

2. Wskazane jest umówienie się przez rodzinę na wizję lokalu z pracownikiem Rejonu 
Eksploatacji Budynków Stargardzkiego TBS Spółka z o. o. 

3. Wniosek o najem lokalu mieszkalnego przyznawanego w ramach Programu  
„Duża Rodzina” wraz z niezbędnymi załącznikami/dokumentami należy składać osobiście 
lub przez upoważnioną osobę w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań  
w Punkcie Obsługi Klienta  przy Al. Żołnierza 11a w Stargardzie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:30 – 15:30. 

 

Termin składania wniosków: od 16 do 31 maja 2022 r. 
 

UWAGA!  
Liczy się data wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną  

po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 
 
4. Wyboru Rodzin do zawarcia umowy o najem lokalu mieszkalnego dokona Komisja ds. 

mieszkania dla dużej rodziny powołana przez Zarząd Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. na 
zasadach określonych w Opisie Programu oraz Regulaminie naboru wniosków i 
przyznawania mieszkań w ramach programu „Duża Rodzina”. 

 

Informacje nt. Programu: 
 

1. Informacje dotyczące. Programu oraz niezbędne dokumenty, tj. wniosek (stanowiący 
załącznik nr 3 do ogłoszenia) wraz z załącznikami dostępne są w na stronie internetowej 
Spółki link: www.tbs.stargard.pl  oraz w Biurze Przydziału i Zamiany Mieszkań w Punkcie 
Obsługi Klienta przy Al. Żołnierza 11a w Stargardzie od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8:30 – 15:30. 

2. Dodatkowe informacje można uzyskać odpowiednio: 
a) dotyczące wizji lokalu mieszkalnego - Rejon Eksploatacji Budynków -  

Tel. 91/819 22 74 
b) dotyczące naboru i oceny wniosków - Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań - Tel. 

91 819 22 93 

 
 
 
 
 
Sporządził: 
J. Matecka 
27.04.2022 r. 


