Data wpływu wniosku do BGK

Numer wniosku w BGK

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEZ BGK PREMII KOMPENSACYJNEJ
(ŚRODKI WŁASNE)
CZĘŚĆ I - INFORMACJE O INWESTORZE - WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię:

Dzień nabycia tytułu prawnego do
własności budynku:

1.
2.
3.
4.
5.
…
Adres do korespondencji:

Telefon:

Adres obiektu:

Lokalizacja inwestycji:

Fax/ e-mail:

□ miasto do 20 tys.
□ miasto 21 – 50 tys.
□ miasto 51 – 100 tys.
Rodzaj modernizowanego obiektu:

□

Budynek mieszkalny wielorodzinny

□ miasto 101 – 300 tys.
□ miasto pow. 300 tys.
□ wieś

□

Budynek mieszkalny jednorodzinny

CZĘŚĆ II - PRZEDMIOT WNIOSKU
1. Wnioskuję/my o przyznanie premii kompensacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia
remontowego /remontu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym* w następującym zakresie:
Lp.

Szacowany koszt w zł

Zakres rzeczowy

1
2
3
4
5
6
…
Łączny koszt w zł

2. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia remontowego/remontu*…………………………
3. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego………………………………………………………...

CZĘŚĆ III - INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI KWATERUNKOWYCH
Liczba lokali kwaterunkowych w budynku mieszkalnym

Lp.

Nr
lokalu

Powierzchnia użytkowa każdego z lokali
kwaterunkowych

Okres (w miesiącach) obowiązywania
ograniczeń1 w stosunku do każdego
z lokali kwaterunkowych2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
…
Oświadczenie Wnioskodawcy:
1. Oświadczam/y, że znam/y zasady przyznawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii
kompensacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięć remontowych lub remontów, o których
mowa w ustawie z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.
U. z 2008 r. Nr 223, poz.1459 z późn.zm.).
2. Oświadczam/y, że prace w remontowanym obiekcie nie zostały rozpoczęte.
3. Oświadczam/y, że udostępnię/my Bankowi Gospodarstwa Krajowego dodatkowe wyjaśnienia,
informacje, dokumenty dotyczące przedmiotowego wniosku.
4. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie przez BGK - informacji zamieszczonych
w niniejszym wniosku stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy o ochronie
danych osobowych.
5. Oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym wniosku zgodne są ze stanem faktycznym.

1

dotyczy ograniczeń określonych w art. 2 pkt 13 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008,
w jakimkolwiek okresie pomiędzy 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.
2
liczba miesięcy zaokrąglona do pełnych miesięcy w górę.
* niepotrzebne skreślić
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Dane osobowe właściciela/współwłaścicieli wymienionych w części I niniejszego wniosku
Właściciel/współwłaściciel pierwszy
Imię i Nazwisko

Adres
Kraj

Imię matki i ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Dowód osobisty lub inny dokument
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Ulica
Kod
Województwo
Gmina
Powiat
Rezydent
Tak/Nie*

PESEL
Data i miejsce urodzenia

Współwłaściciel drugi
Imię i Nazwisko

Adres
Kraj

Imię matki i ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Dowód osobisty lub inny dokument
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Ulica
Kod
Województwo
Gmina
Powiat
Rezydent
Tak/Nie*

PESEL
Data i miejsce urodzenia

Współwłaściciel trzeci
Imię i Nazwisko

Adres
Kraj

Imię matki i ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Dowód osobisty lub inny dokument
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Ulica
Kod
Województwo
Gmina
Powiat
Rezydent
Tak/Nie*

PESEL
Data i miejsce urodzenia

Współwłaściciel czwarty
Imię i Nazwisko

Adres
Kraj

Imię matki i ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Dowód osobisty lub inny dokument
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Ulica
Kod
Województwo
Gmina
Powiat
Rezydent
Tak/Nie*

PESEL
Data i miejsce urodzenia
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Współwłaściciel piąty
Imię i Nazwisko

Adres
Kraj

Imię matki i ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
Dowód osobisty lub inny dokument
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Ulica
Kod
Województwo
Gmina
Powiat
Rezydent
Tak/Nie*

PESEL
Data i miejsce urodzenia

Uwaga!
Powyższą tabelę proszę wypełnić dla każdego kolejnego współwłaściciela.

………………….., ……………………
(miejscowość)

………………………………………..………

(data)

(podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI
1. Oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających informacje dot. lokali
kwaterunkowych, zamieszczone w III części wniosku.
2. Dokumenty potwierdzające, że inwestorowi przysługuje premia kompensacyjna.
a) ……………………………………………………………………………………..………………
b) ……………………………………………………………………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………………….....................
.
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….............................. , dn. ......................

……………………………………………..
……………………………………………..
(inwestor – imię i nazwisko)

Dotyczy: zakresu rzeczowego prac wskazanych we wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej
(środki własne)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam/y, że przedsięwzięcie remontowe/remont* budynku dotyczące
……………………………………………………………………………………………………………..
.
(pełny adres modernizowanego obiektu – ulica, numer, miejscowość)
nie zostały rozpoczęte.
Planowane prace są przedsięwzięciem remontowym/ remontem zgodnym z wymogami ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712) nie dotyczą
części usługowych budynku, prac w lokalach użytkowych i nie stanowią bieżącej konserwacji w myśl art.
3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z późn. zm.).

……………………………………………………………
(podpis/y inwestora/ pełnomocnika)

*właściwe skreślić (przedsięwzięcie remontowe – dot. budynku wielorodzinnego; remont budynku jednorodzinnego)
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