
 

 

WNIOSEK NABYWCY O DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO 

ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DOPŁAT 
w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania  

na zasadach określonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu 
pierwszego mieszkania przez młodych ludzi 

 
Wniosek kierowany przez nabywcę do BGK za pośrednictwem ………………………………….…………….  

(nazwa Banku kredytującego) 
 

Data złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w Banku kredytującym: ……….………….. 
(dd-mm-rrrr) 

I. INFORMACJE O NABYWCY:  
 
Status nabywcy: 

□ Małżonkowie bez dzieci □ Osoba nie pozostająca  

w związku małżeńskim, bez dzieci 

□ Małżonkowie wychowujący   □ Osoba samotnie  

dziecko/dzieci        wychowująca dziecko/dzieci 

  Nabywca I Nabywca II 

 
Imię 
 

  

 
Drugie imię 
 

  

 
Nazwisko 
 

  

 
Numer PESEL 
 

  

DZIECI pozostające na wychowaniu nabywcy na dzień składania wniosku 

Imię/imiona i nazwisko Numer PESEL 
Własne/przysposobione* 

(data przysposobienia dd-mm-rrrr)  
1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

* wpisać właściwe 
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Forma zamieszkania nabywcy na dzień złożenia wniosku - do wyboru forma prawna: 

Własność 
 

  

  □ budynku jednorodzinnego 

  □ lokalu mieszkalnego 

Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego/domu     

  □ własnościowe 

  □ lokatorskie 

      

Najem lokalu mieszkalnego/domu stanowiącego 
własność 

  
  

  □ osoby fizycznej 

  □ spółdzielni mieszkaniowej 

  □ gminy 

  □ Skarbu Państwa 

  □ zakładu pracy 

  □ towarzystwa budownictwa społecznego 

  □ innego podmiotu 

      

Podnajem □   
      

Pokrewieństwo - zamieszkiwanie przy rodzinie □   
      

Inne 
 □   

 
Deklarowany miesięczny dochód netto nabywcy …………………………………….(pln)* 

 

W przypadku nabywców, którzy na dzień złożenia wniosku wychowują przynajmniej troje 
dzieci: 
1. Czy nabywane mieszkanie jest pierwszym własnym mieszkaniem nabywcy? TAK/NIE ** 
2. Czy poza nabywanym mieszkaniem, nabywca na dzień złożenia wniosku posiada inne 

mieszkania? TAK/NIE ** 
 

*, dochód netto  uzyskiwany przez nabywcę z tytułu zatrudnienia lub innych form pracy; w przypadku małżeństwa, 

należy podać łączną kwotę deklarowanych miesięcznych dochodów netto 

** wybrać właściwe 
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PRZEDMIOT  DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO – MIESZKANIE (LOKAL MIESZKALNY / 

DOM JEDNORODINNY): 

Cel dofinansowania:            

□ 1. rynek pierwotny – deweloper – 

zakup lokalu mieszkalnego 

□ 2. rynek pierwotny – deweloper – 

zakup domu jednorodzinnego 

□ 3. rynek pierwotny – deweloper – 

zakup wynajmowanego  lokalu 
mieszkalnego 

□ 4. rynek pierwotny – spółdzielnia 

– wkład budowlany w celu nabycia 
lokalu mieszkalnego 

□ 5. rynek pierwotny – spółdzielnia 

– wkład budowlany w celu nabycia 
domu jednorodzinnego 

□ 6. rynek wtórny – zakup lokalu 

mieszkalnego (w tym spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego) 

□ 7. rynek wtórny – zakup domu 

jednorodzinnego (w tym spółdzielczego 
własnościowego prawa do domu 
jednorodzinnego) 
 
 

W przypadku najmu: 
 
nieruchomość najmowana przez 
nabywcę  od dewelopera od dnia:  
 
…………………….……………………………………..                      
                    (dd-mm-rrrr) 

 

Powierzchnia użytkowa 
mieszkania:  
 
…………………………………………….….. m2 
 
Cena zakupu mieszkania lub wkład 
budowlany: 
 
……………………………………………………. zł 
 
 

Ustalona na podstawie: 

□ Aktu notarialnego 

przenoszącego własność    

□ Umowy zobowiązującej                 

□ Prospektu informacyjnego            

□ Umowy o budowę lokalu  

ze spółdzielnią mieszkaniową     
   

 
Źródła finansowania mieszkania: 
 
Wkład własny:  
 
…………………..…..……………………………zł 
 
 (………..…….…% ceny 
mieszkania/wkładu budowlanego) 
 
Dofinansowanie wkładu własnego: 
 
……………….………..…………………………zł  
 
(…………..….…% ceny 
mieszkania/wkładu bud.) 
 
Kredyt:  
 
…………..…………………………………….….zł 
 
(……..…..….…% ceny 
nieruchomości/wkładu bud.) 

Adres nieruchomości: 
 
 
Województwo: 
 
………………………………..… 
 
Miejscowość: 
 
……………………..…..…….… 
 
 
 
Nr KW …………………..……. 

(pełny numer, zgodnie  
z odpisem z KW) 

 
 

Planowana data 
wypłaty 
dofinansowania wkładu 
własnego*: 
 
 
………….…..…………………….  

(dd-mm-rrrr) 

 
* data przekazania ostatniej transzy do dewelopera, ustalona na podstawie aktu notarialnego przenoszącego 
własność, umowy zobowiązującej bądź prospektu informacyjnego / data wniesienia wkładu budowlanego ustalona  
na podstawie umowy o budowę lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową / data zapłaty za mieszkanie na rynku wtórnym 
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ustalona na podstawie aktu notarialnego przenoszącego własność (spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania) 
bądź umowy zobowiązującej. 
 
 

  

II. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO: 
  

W związku z ubieganiem się w Banku ………………………………………………. (nazwa Banku kredytującego)  

o kredyt na zakup/wkład budowlany wnoszony w celu uzyskania prawa własności* lokalu 

mieszkalnego/domu jednorodzinnego* wnioskuję/emy o dofinansowanie wkładu własnego przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 

…………………………………………............. zł (słownie złotych: ………………..……………….. 

………………………………………………………………………………………………………..), z przeznaczeniem na nabycie 

mieszkania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie  

z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych 

ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 1304, z późn. zm.).  

*niepotrzebne skreślić 

 
Miejscowość i data: …………………..… 

 
Podpis/y Nabywcy/ów: …………………………….. 

 

Zostałem/Zostaliśmy poinformowany/poinformowani, że: 
 

1. datą przyjęcia niniejszego wniosku przez Bank kredytujący jest 
……………….…………………………………………………….…….; 

 (dd-mm-rrrr) 

 
2. kwota dofinansowania ustalona na dzień przyjęcia wniosku przez Bank 

………………………………………………………………………….wynosi …………….…………………..……………….zł, 
(nazwa Banku kredytującego) 
 

słownie złotych:  ..……………………………………………………………………………….…………………….………. . 
 

Miejscowość i data: …………………..… 

Podpis/y Nabywcy/ów: …………………………….. 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego: 
 

1) załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego - pisemne oświadczenia  
i zobowiązania nabywcy, złożone zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 września 2013 r. o 

pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1304, z późn. zm.); 

2) załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie wkładu własnego - pisemne oświadczenie osoby, która 
sprzedaje mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (wzór dla zakupu 
nieruchomości zasiedlonej przez nabywcę na podstawie umowy najmu), 
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3) kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem*, odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, 
potwierdzających status nabywcy i ich dzieci (urodzenia, małżeństwa, zgonu, orzeczenia sądowe 
separacji, rozwodu, przysposobienia);  

4) kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem*, aktu notarialnego przenoszącego własność 
(spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania) /umowy zobowiązującej, prospektu 
informacyjnego, umowy o budowę lokalu ze spółdzielnią mieszkaniową - dotyczących nabywanej 
nieruchomości. 

* potwierdza pracownik Banku kredytującego, przyjmujący wniosek 

 

III. WYPEŁNIA BANK KREDYTUJĄCY: 
 

Data przyjęcia od nabywcy wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wraz z załącznikami:  
 
…………………………………… 

(dd-mm-rrrr) 
 

Pracownik Banku kredytującego, przyjmujący wniosek o dofinansowanie wkładu własnego: 

………………………………………….………………………………. 
(imię, nazwisko) 

…………………………………………………………………………… 
(adres e-mail) 

 

………………………………………………………………………….. 
(data i podpis pracownika Banku kredytującego) 

 

Data akceptacji i nr wniosku o dofinansowanie wkładu własnego na portalu BGK– ZLECENIA: 

 

 …………….………………./……………..………………………….. 
(dd-mm-rrrr)  (numer wniosku NWR-201.  -…    …) 

 

Pracownik Banku kredytującego, akceptujący wniosek na portalu BGK–ZLECENIA:  

 
………………………………………….………………………………. 

(imię, nazwisko) 
………………………………………………………………………….. 

(adres e-mail) 
 
…………………………………………………………………………………………. 

(data i podpis pracownika Banku kredytującego)  

 

 
 

 


