Załącznik nr 1
do wniosku o kredyt

INFORMACJA O WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ
PEŁNA NAZWA, ADRES I DANE WNIOSKODAWCY

miejscowość

ul.

kod

poczta

gmina

powiat

województwo

NIP

REGON

data powstania wspólnoty

dane osoby upoważnionej do prowadzenia
rozmów
w
imieniu
wnioskodawcy
(nr telefonu, e-mail)
RODZAJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
mała - do 7 lokali

duża - powyżej 7 lokali

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
sprawowany bezpośrednio przez członków wspólnoty (dotyczy tylko małych wspólnot mieszkaniowych),
sprawowany przez zarząd wybrany przez członków wspólnoty mieszkaniowej,
powierzony zarządcy (osobie fizycznej lub osobie prawnej), na podstawie umowy zawartej w formie aktu
notarialnego
CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Lp.
Imię i nazwisko
1.

pełniona funkcja

2.
3.
4.
ZARZĄDCA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Imię i nazwisko/nazwa firmy
Siedziba (adres, telefon, fax)
REGON
NIP
Nr licencji, nr polisy OC
ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ
sprawowana bezpośrednio przez członków wspólnoty (dotyczy tylko małych wspólnot mieszkaniowych)
sprawowana przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej
sprawowana przez zarządcę
sprawowana przez administratora (osobę fizyczną/prawną, której zlecono na podstawie umowy zlecenia
administrowanie nieruchomością)

ADMINISTRACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ - ZLECONA
Imię i nazwisko/nazwa firmy
Siedziba (adres, telefon, fax)
REGON
NIP
Nr licencji
STRUKTURA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
Lp.
członkowie
1. osoby fizyczne

nazwa

% udział

2. gmina
3. spółdzielnia
4. spółka prawa handlowego
5. inny podmiot
100%

Razem
CHARAKTERYSTYKA NIERUCHOMOŚCI
powierzchnia całkowita
powierzchnia objęta funduszem remontowym
łączna liczba lokali, w tym:
- mieszkalnych
- użytkowych
FUNDUSZ REMONTOWY
stawka funduszu remontowego

wysokość miesięcznej
stawki zł/m²

nr i data uchwały

od kiedy stawka obowiązuje

aktualna
obowiązująca w ostatnich 6
miesiącach
deklarowana w związku
z zaciągnięciem kredytu

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W INNYCH BANKACH
POSIADAMY
nazwa i adres banku

NIE POSIADAMY
nr rachunku

rodzaj rachunku/depozytu

INFORMACJA O WNIOSKACH KREDYTOWYCH ZŁOŻONYCH W INNYCH BANKACH
POSIADAMY
nazwa banku

NIE POSIADAMY
wnioskowana kwota

okres kredytowania

zabezpieczenie

INFORMACJA O POSIADANYCH KREDYTACH W INNYCH BANKACH
POSIADAMY

NIE POSIADAMY
rata miesięczna

nazwa banku

aktualne saldo

data wygaśnięcia zobowiązania

udzielone zabezpieczenia

NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
nakłady

planowane koszty w złotych

dotychczas poniesione koszty w złotych

1.
2.
3.
razem

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA
źródła finansowania
środki własne: fundusz remont.

kwota złotych

dotychczas poniesione nakłady w złotych

%

lokaty
inne
kredyty (w tym wnioskowany)
inne
razem

Świadom(i) odpowiedzialności karnej, wynikającej m.in. z art. 297 § 1 ustawy z dn. 6.04.1997 r.
Kodeks karnego (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm), oświadczam(y), że wszystkie podane przez nas
informacje są prawdziwe.

miejscowość, data

(imię i nazwisko, podpis osoby/osób reprezentującej/-ych wnioskodawcę)

