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-miesiąc-rok nabycia udziału
Wielkość nabytego udziału w
w budynku mieszkalnym albo części budynku mieszkalnym albo części
budynku mieszkalnego:
budynku mieszkalnego:

1.
2.
3.

4.

5.

…

Adres do korespondencji (nazwa adresata, kod pocztowy, Telefon:
miejscowość, ulica, numer):

Adres budynku mieszkalnego:

e-mail:

Lokalizacja inwestycji:

ulica i numer:

□ miasto do 20 tys.
□ miasto 21 – 50 tys.
□ miasto 51 – 100 tys.

miejscowość:
kod pocztowy:

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

województwo:
powiat:
Rodzaj modernizowanego budynku:
Budynek objęty ochroną konserwatorską:

□

Budynek mieszkalny wielorodzinny

□

TAK

□

NIE

□

Budynek mieszkalny jednorodzinny

Dane osobowe wszystkich wnioskodawców wymienionych w części I niniejszego wniosku
Wnioskodawca pierwszy
Imię i Nazwisko
Imię matki
Imię ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Obywatelstwo
Rezydent
Tak/Nie*
Dowód osobisty lub inny dokument
Nazwa
dokumentu
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Adres zameldowania
Kraj
Województwo
Gmina
Powiat
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica

`

Numer budynku
Numer lokalu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Wnioskodawca drugi
Imię i Nazwisko
Imię matki
Imię ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Obywatelstwo
Rezydent
Tak/Nie*
Dowód osobisty lub inny dokument
Nazwa
dokumentu
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Adres zameldowania
Kraj
Województwo
Gmina
Powiat
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica

`

Numer budynku
Numer lokalu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Wnioskodawca trzeci
Imię i Nazwisko
Imię matki
Imię ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Obywatelstwo
Rezydent
Tak/Nie*
Dowód osobisty lub inny dokument
Nazwa
dokumentu
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Adres zameldowania
Kraj
Województwo
Gmina
Powiat
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica

`

Numer budynku
Numer lokalu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

2 /6

Wnioskodawca czwarty
Imię i Nazwisko
Imię matki
Imię ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Obywatelstwo
Rezydent
Tak/Nie*
Dowód osobisty lub inny dokument
Nazwa
dokumentu
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Adres zameldowania
Kraj
Województwo
Gmina
Powiat
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica

`

Numer budynku
Numer lokalu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Wnioskodawca piąty
Imię i Nazwisko
Imię matki
Imię ojca
Nazwisko rodowe
Nazwisko rodowe matki
PESEL
Obywatelstwo
Rezydent
Tak/Nie*
Dowód osobisty lub inny dokument
Nazwa
dokumentu
Seria i numer
z dnia
wydany przez

Adres zameldowania
Kraj
Województwo
Gmina
Powiat
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica

`

Numer budynku
Numer lokalu
Data urodzenia
Miejsce urodzenia

CZĘŚĆ II - PRZEDMIOT WNIOSKU
1. Wnioskuję/my o przyznanie premii kompensacyjnej w związku z realizacją przedsięwzięcia
remontowego /remontu* dotyczącego budynku mieszkalnego o którym mowa w I części wniosku w
następującym zakresie:
Lp.

Zakres rzeczowy

Szacowany koszt w zł

1
2
3
4
5
…
Łączny koszt w zł
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2. Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia remontowego/remontu* (dzień-miesiąc-rok)
………………………………………
3. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego………………………………………………………...
4. Liczba lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku…………….…………………………………
5. Liczba lokali kwaterunkowych znajdujących się w budynku…………………………………………....
CZĘŚĆ III - INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALI KWATERUNKOWYCH
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny, że wymienione
poniżej lokale były lokalami kwaterunkowymi, o wskazanej powierzchni użytkowej oraz okresie
obowiązywania ograniczeń.

Lp.

Nr
lokalu

Powierzchnia użytkowa każdego z lokali
kwaterunkowych

Okres obowiązywania ograniczeń1 w stosunku do
każdego z lokali kwaterunkowych
od (dzień-miesiąc-rok) do (dzień-miesiąc-rok)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
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 2014, poz. 712, z późn. zm.).
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z Regulaminem przyznawania i wypłacania przez BGK premii
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów i akceptuję/emy jego treść.
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 Bank Gospodarstwa Krajowego –
informacji zamieszczonych w niniejszym wniosku oraz załączonych do wniosku dokumentach,
stanowiących dane osobowe, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych.

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.
* niepotrzebne skreślić
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5. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przeprowadzenie kontroli stanu faktycznego obiektu przez
Bank Gospodarstwa Krajowego lub podmiot działający w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego
przed przyznaniem/wypłatą premii kompensacyjnej.
6. Oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym wniosku zgodne są ze stanem faktycznym.

…………………..…..,

……………………

………….......………………………………………..………

(miejscowość)

(data)

(podpis wnioskodawcy/ów/ pełnomocnika)

CZĘŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI
1. Dokumenty potwierdzające, że inwestorowi przysługuje premia kompensacyjna.
a) Odpis księgi wieczystej nieruchomości, a w przypadku wyodrębnionych lokali odpisy ksiąg
wieczystych lokali kwaterunkowych będących własnością wnioskodawców (nie starszy/e niż 3
miesiące),
b) Dokumenty stanowiące podstawę nabycia budynku mieszkalnego albo części budynku
mieszkalnego.
2. Dokumenty potwierdzające informacje dot. lokali kwaterunkowych wymienionych w III części
wniosku.
3. Oświadczenie o nierozpoczęciu przedsięwzięcia remontowego lub remontu wskazanego w II części
wniosku.
4. Pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego (jeśli inwestor ustanowił pełnomocnika).
5. Notarialne potwierdzenie własnoręczności podpisu złożonego na wniosku (w przypadku braku
potwierdzenia własnoręczności podpisu w BGK).
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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, poz. 712, z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 290, z późn.
zm.).

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

*niepotrzebne skreślić
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