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Załącznik nr 1 do Metryki 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WRAZ Z DOTACJĄ 

WFOŚiGW W KATOWICACH Z LINII LKD_2017 

 

☐ z ubezpieczeniem 

☐ bez ubezpieczenia 

Krakowski Bank Spółdzielczy 

Oddział/Filia .............................................................. 

Wnioskuję również o: (wypełnia Bank) 

☐ otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr wniosku  

 

data złożenia wniosku 

………………………….. 

 

………………………….. 
☐ wydanie karty kredytowej zgodnie z załącznikiem 

do niniejszego wniosku 

I. INFORMACJA O ZADANIU 

1. NAZWA I LOKALIZACJA ZADANIA: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa winna być krótka, w miarę możliwości jednozdaniowa i określająca podstawowy zakres i lokalizację 

inwestycji) 

2. PLANOWANE EFEKTY RZECZOWE I EKOLOGICZNE: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(podać zalecane zapisy efektów ekologicznych i rzeczowych wraz z kodami efektów zgodne z załącznikiem nr 1 do 

„Regulaminu udzielania kredytów z dotacją WFOŚiGW w Katowicach z linii LKD_2017”) 

3. TERMINY ZAKOŃCZENIA ZADANIA I OSIĄGNIĘCIA EFEKTÓW: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

(okres realizacji zadania wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytowej) 

4.SPOSÓB POTWIERDZENIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, 

   w której jest realizowane zadanie:  

 

5. KOSZT ZADANIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

 nakłady inwestycyjne brutto ogółem określone na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego 

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

Źródła finansowania: 

 środki własne     - .................................. zł 

 kredyt LKD_2017         - .................................. zł 

 dotacja z WFOŚiGW w Katowicach  - .................................. zł 

 inne: dotacja z ……………., kredyt, itp. - .................................. zł 

 

 

Przyjąłem do wiadomości, że kredyt oraz dotacja WFOŚiGW w Katowicach z linii LKD_2017 będą wypłacone  

po prawidłowym rozliczeniu końcowym zadania oraz po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Katowicach, 

jak również, że z tytułu otrzymania dotacji Kredytobiorca, będący beneficjentem dotacji, ma obowiązek uiszczenia 

należnego podatku dochodowego. 

 

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* 

 - osoba fizyczna: * 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imię i nazwisko 

 
  

Data i miejsce urodzenia   

Obywatelstwo   

Imiona rodziców   

Stan cywilny 

☐ kawaler/panna ☐ żonaty/zamężna 

☐ rozwiedziony/a ☐ wdowiec/wdowa 

☐ wolny związek 

☐ kawaler/panna ☐ żonaty/zamężna 

☐ rozwiedziony/a ☐ wdowiec/wdowa 

☐ wolny związek 

Adres zamieszkania   

Adres do korespondencji 

(podać jeżeli jest inny 

niż adres zameldowania) 

  



 

2  

 

Adres e-mail   

Cechy dokumentu 

tożsamości (rodzaj, seria 

numer)  

  

PESEL   

Nr telefonu   

 

- Wspólnota mieszkaniowa: * 

1. Pełna nazwa Wspólnoty: 

 

 

2. Adres, telefon, fax, e-mail Wnioskodawcy: 
 

 

3. Dane personalne osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko PESEL: 
Dowód osobisty 

Nr i seria: Wydany przez: 

    

    

4. Dane osoby zajmującej się zadaniem: imię i nazwisko, telefon, e-mail. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

5. Wartość majątku trwałego Wnioskodawcy: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

III. INFORMACJE O KREDYCIE 

Kwota wnioskowanego kredytu 

wraz z dotacją WFOŚiGW  

w Katowicach z linii LKD_2017 

………………………………………… PLN 

 

Słownie złotych: …………………………………………………………………. 

Okres kredytowania (miesiąc, 

rok), w tym okres karencji 

 

od……………………………….. do…….……………………….. 

*karencja od ……………………. do ………………………….….  

Przewidywany termin wypłaty 

kredytu 

 

……………………………… 

Spłata kredytu 

☐ raty malejące (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 

☐ raty równe (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 

Raty płatne co miesiąc 

Spłata kredytu nastąpi poprzez: ☐ wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku 

przeznaczony do spłaty kredytu, 

☐ pobranie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy 

prowadzonego w KBS. 

Sposób zapłaty prowizji za 

udzielenie kredytu 

 

☐ wpłata przez Wnioskodawcę przed uruchomieniem kredytu 

☐ ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym Wnioskodawcy 

Cel wnioskowanego kredytu finansowanie realizacji powyższego zadania 

 Prawne zabezpieczenie kredytu 

– proponowane  

 

Uwaga: 

Bank może wymagać 

dostarczenia wyceny 

nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie kredytu 

sporządzonej przez 

rzeczoznawcę majątkowego, 

spełniającej wymagania 

określone w ustawie z dnia 21 

☐ poręczenie wekslowe …………. osób 

☐ weksel własny in blanco z deklaracją wekslową 

☐ pełnomocnictwo do rachunku nr…………………………. w Banku 

………….………………………………….….. 

☐ hipoteka na nieruchomości ….………………………………………………. 

☐ wskazanie Banku jako wyłącznego uposażonego do otrzymania świadczenia 

na wypadek śmierci z tytułu zawartej przez Kredytobiorcę indywidualnej 

umowy ubezpieczenia na życie  

☐ cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości 

☐ cesja na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia na życie w zakresie ryzyk 

dodatkowych* 

☐ inne zabezpieczenie(wymienić)…………………………………………….. 
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sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. 

…………………………………………………………………………………... 

IV. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH WNIOSKODAWCY/ÓW* 

 Wnioskodawca I Wnioskodawca II 

Imię i nazwisko   

Miejsce zatrudnienia 

i adres, nr telefonu 
  

Okres zatrudnienia   

Miesięczny dochód 

netto, w tym: 
  

ze stosunku pracy   

z prowadzonej 

działalności 
  

 z renty/ emerytury   

dochody inne 

(podać źródła) 
  

Liczba osób na 

utrzymaniu łącznie 

z Wnioskodawcą  

  

Wnioskodawca jest 

jedynym żywicielem 

rodziny 
☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy ☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy 

☐ Wnioskodawca I i Wnioskodawca II prowadzą wspólne gospodarstwo domowe 

Wydatki stałe gosp. 

domowego (podaje 

Wnioskodawca I o ile 

Wnioskodawcy I i II 

prowadzą wspólne 

gospodarstwo 

domowe) 

  

V. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH FINANSOWYCH WNIOSKODAWCY/ÓW*  

 Kwota 

zobowiązania  

Kwota pozostała  

do spłaty 

Rata miesięczna Bank / Podmiot 

udzielający 

 I. II. I. II. I. II. I. II. 

Zobowiązania 

z tytułu kredytów 

ogółem w tym: 

     

 limit kredytu 

 
      

 limit kredytu 

 
      

 limit karty 

 
      

 kredyt 

………………… 

        

 kredyt 

……………….... 

        

 pożyczka 

……………….... 

        

 pożyczka 

……………….... 

        

 Inne obciążenia miesięczne (np. alimenty, poręczenia, obciążenia komornicze) w stosunku do kogo i w jakiej 

wysokości:  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Łączne obciążenia finansowe w skali miesiąca: …………………….. 

 

VI. INFORMACJE O POSIADANYCH RACHUNKACH OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYCH 

WNIOSKODAWCY/ ÓW* 

Nazwa Banku Nr rachunku 
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VII. INFORMACJE O POSIADANYM MAJĄTKU WNIOSKODAWCY/ ÓW* 

1. Nieruchomości (rodzaj, adres, przybliżona wartość rynkowa, nr KW i Sąd prowadzący)  

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

 

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

2. Pojazdy (marka, rok produkcji, przybliżona wartość rynkowa) 

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

 

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

3. Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty), papiery wartościowe (ilość, wartość)  

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

 

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

4. Inne (wymienić)  

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

 

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

 

VIII. INFORMACJA O KORZYSTANIU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Z WFOŚiGW 
 

Wyszczególnienie TAK  NIE 

1. Czy Wnioskodawca korzystał  

z dofinansowania ze środków WFOŚiGW? 

pożyczka/kredyt 

preferencyjny* 
   

dotacja    

    

2.Czy wnioskodawca zgodnie z odrębnymi przepisami: nie zalega z opłatami 

i/lub karami/* stanowiącymi przychody WFOŚiGW w rozumieniu ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska 

Zalega Nie zalega Nie dotyczy 

 

 

IX. INFORMACJA DLA KLIENTA  

1. Krakowski Bank Spółdzielczy, z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, zwany dalej 

Bankiem jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922,t.j.). 

2. Bank informuje, że w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz 

konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów 

realizowanych przez Bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień 

i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane 

przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 

1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 ze zm.) – do 

Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, WFOŚiGW w Katowicach, a także do innych 

podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych 

osobowych jest dobrowolne. 

3. Podanie przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy 

Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, 

w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod 

statystycznych. 

4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania 

zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

5. Kredyt wraz z dotacją WFOŚiGW w Katowicach z linii LKD_2017 będzie udzielony ze środków udostępnionych 

przez WFOŚiGW w Katowicach. 

6. Kredyt oraz dotacja WFOŚiGW w Katowicach z linii LKD_2017 będą wypłacone po prawidłowym rozliczeniu 

końcowym zadania oraz po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Katowicach. 

X. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/ÓW* 

Oświadczam, że:  

1. Zapoznałam/zapoznałem* się z powyższą informacją Krakowskiego Banku Spółdzielczego.  

2. Ubiegam się/ nie ubiegam się* o kredyt/pożyczkę w innym banku (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana 
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kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): 

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

3. Pozostaję we: wspólności ustawowej/ rozdzielności majątkowej małżeńskiej*. 

4. Toczy/ nie toczy się* w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne. 

5. Nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

6. Zostałem poinformowany o ryzyku zmiany stóp procentowych, która to zmiana może spowodować wzrost raty spłaty 

kredytu i poniosę to ryzyko.  

7. Oświadczam, że jestem / nie jestem* członkiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego  

i posiadam………… udziały/ów Krakowskiego Banku Spółdzielczego na kwotę……………………………… 

8. Oświadczam, że udzieliłem / nie udzieliłem* poręczeń za………………………………………………na rzecz 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego. 

9. Oświadczam, że jestem / nie jestem* powiązany kapitałowo / majątkowo / lub organizacyjnie z członkiem organu 

Krakowskiego Banku Spółdzielczego (Zarządu, Rady) lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Krakowskim 

Banku Spółdzielczym. 

10. Następujące podmioty lub osoby są powiązane ze mną kapitałowo*/majątkowo*/organizacyjnie: 

Nazwa firmy / Imię i nazwisko Siedziba/adres zamieszkania Forma prawna Regon/Pesel 

    

11. Terminowo reguluję zobowiązania podatkowe. 

12. Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, 

ul. Rynek Kleparski 8, aktualnie i w przyszłości moich danych osobowych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych, zawartych w administrowanym przez Bank zbiorze danych osobowych, 

w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Bank i podmioty zależne lub z nim stowarzyszone, przesyłanie 

informacji dotyczących oferowanych produktów i usług. 

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Katowicach moich danych osobowych w związku  

z ubieganiem się o kredyt z dotacją. 

14. Upoważniam na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji 

gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r., poz. 1015 ze zm.) Krakowski Banku 

Spółdzielczy do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur 

informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań. 

15. Wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, 

według stanu na dzień wypełnienia oświadczenia. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych powyżej 

informacji. 

16. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 ustawy z dnia 6.04.1997 r, Kodeks Karny (Dz. 

U. nr 88 poz. 553 ze zm.). 

17. W przypadku nie spełnienia przeze mnie kryteriów do udzielenia mi kredytu na wnioskowanych warunkach 

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na zmianę warunków kredytowania (np. w zakresie kwoty kredytu, okresu 

kredytowania, rodzaju rat). 

18. Otrzymałem, akceptuję i zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w: 

 Regulaminie dedykowanym do kredytu, o który wnioskuję, 

 Taryfie prowizji i opłat Krakowskiego Banku Spółdzielczego dla Klientów indywidualnych, 

 *Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 

19. Otrzymałem wzór końcowego rozliczenia zadania wraz z protokołem stanowiący załącznik do rozliczenia. 

20. Otrzymałem Formularz Informacyjny dotyczący kredytu *oraz informację o ryzyku stopy procentowej w przypadku 

wzrostu stawki stopy bazowej WIBOR o 3,5 i 10%, * kartę produktu ubezpieczeniowego. 

21. Zostałem poinformowany, że ocena mojej zdolności kredytowej będzie dokonywana miedzy innymi na podstawie 

informacji zgromadzonych w bazach danych i w zbiorach danych Banku oraz, że odmowa przekazania informacji 

niezbędnych do oceny lub weryfikacji mojej zdolności kredytowej może skutkować odmową udzielenia kredytu. 

22. Otrzymałem od Banku informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania 

kredytowego, uzyskałem wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości oraz mam świadomość ryzyka związanego 

z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym. 

23. Otrzymałem od Banku informacje o podwyższonym ryzyku wnioskowanego kredytu oraz niekorzystnym jego 

wpływie na możliwość realizacji większych wydatków. 

24. **Otrzymałem symulację spłat zawierającą informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie 

procentowej (RRSO): 

 przy aktualnym poziomie stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie, 

 przy wzroście stopy procentowej, od której zależy oprocentowanie o 4,0 punkty procentowe, 

 przy wzroście stopy procentowej, od której zależy jej oprocentowanie w skali odpowiadającej różnicy między 

maksymalnym i minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

25. **Zostałem poinformowany, że przekazanie przez Bank decyzji kredytowej dotyczącej udzielenia wnioskowanego 

kredytu nastąpi w 21 dniu od złożenia wniosku kredytowego. 

☐ Proszę o skrócenie ustawowego terminu 21 dni na przekazanie decyzji kredytowej (jeżeli będzie to możliwe). 

26. **Zaproponowano mi przekazanie łącznie z decyzją kredytową projektu umowy kredytowej sporządzonego zgodnie 

z warunkami określonymi w w/w decyzji kredytowej: 

☐ Tak, chcę otrzymać łącznie z decyzją kredytową w/w projekt umowy kredytowej, 
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27. **Wybieram następujący sposób przekazania decyzji kredytowej lub decyzji kredytowej łącznie z projektem umowy 

kredytowej: 

☐ odbiór osobisty w Placówce Banku, w której złożyłem wniosek kredytowy, 

☐ za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres do korespondencji wskazany we wniosku kredytowym. 

 

 

Do wniosku załączam:  

 

 

 ZAŁĄCZNIKI:  

☐ 

 

1) Zaświadczenie o dochodach kredytobiorcy i poręczycieli 

 

☒ 

 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 

 

☐ 

 

3) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny Wnioskodawcy do nieruchomości, w tym nr KW nieruchomości 

 

☐ 4) Decyzja o podatku od nieruchomości 

☐ 

5) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów, uzgodnień i pozwoleń zatwierdzających  

oraz uzgadniających zadanie inwestycyjne do realizacji zgodnie z ustawami: 

1. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 290 z późn. zm.), 

2. * z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469). 

☐ 

 

6) Opracowanie określające zapotrzebowanie energii cieplnej dla stanu przed i po modernizacji oraz zawierające 

uzasadnienie przyjętej grubości docieplenia 

 

☐ 

 

7) Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

administracyjnych kar pieniężnych stanowiących dochody WFOŚiGW w Katowicach (dotyczy 

wnioskodawców korzystających ze środowiska  i zobowiązanych do wnoszenia opłat) 

☐ 

 

8) Oświadczenie o zgodności instalowanych przydomowych oczyszczalni ścieków  z normą zharmonizowaną 

PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 lub nowszą 

☐ 

 

9)   Inne: 

 

*/ niepotrzebne skreślić/usunąć 

 

W przypadku odmowy udzielenia kredytu zobowiązuje się do odbioru dokumentów dołączonych do wniosku w ciągu 30 

dni od dnia otrzymania informacji o odmowie udzielenia kredytu. W razie niedotrzymania powyższego terminu wyrażam 

zgodę na zniszczenie przez KBS nie odebranych dokumentów.  

          

           

miejscowość i data    podpis Wnioskodawcy I 

 

 

     

podpis i pieczątka pracownika Banku 

potwierdzającego autentyczność podpisów 

i zgodność powyższych danych 

z przedłożonymi dokumentami 

    

podpis Wnioskodawcy II 

 

 * niepotrzebne skreślić  

**dotyczy kredytu zabezpieczonego hipotecznie, w przypadku braku zabezpieczenia hipotecznego zapisy usunąć. 


