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Pomoc dla beneficjenta dot. pól wniosku 
       Przeczytaj przed wypełnianiem

a8f518149f26d65c183f1716237edfec

Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Nr sprawy

Nr wniosku

Data  złożenia wniosku

Złożenie wniosku Korekta wniosku

Weryfikacja formularza

Suma kontrolna wyliczana jest po weryfikacji
formularza   

Status wniosku

Wersja formularza:

Obowiązuje od dnia: 29.07.2019 r.

Wniosek
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, należy zapoznać się z Programem Priorytetowym, Regulaminem naboru oraz dołączoną Instrukcją wypełniania wniosku.  
We wniosku należy wypełnić zielone pola, które dotyczą Wnioskodawcy i przedsięwzięcia. 

A. INFORMACJE OGÓLNE
1. TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wnioskodawca zobowiązuję się zakończyć przedsięwzięcie w terminie 
(dd-mm-rr)  

4.

Uwaga! Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, 
jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego 
związanego z realizacją zadania poniesionego od dnia 
złożenia wniosku z wyłączeniem dokumentacji 
projektowej, audytu energetycznego, oraz ekspertyzy 
ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być 
wykonane wcześniej.

                                                 5.

Właściciel Współwłaściciel

2. DANE WNIOSKODAWCY

a) Dane ogólne

Nazwisko
.

Imię 7.

PESEL 8. NIP 9.

Urząd Skarbowy 10.

Telefon komórkowy 11. e-mail 12.

Telefon stacjonarny 11A.   

b) Adres zamieszkania

Kraj 13. Województwo 14.

Powiat 15. Gmina 16.
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Miejscowość 17.   

Ulica 18. Nr domu / lokalu 19.

Kod pocztowy 20. Poczta 21.

C) Adres do korespondencji  (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt. A.2.b)
22.

Adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania

Kraj 23. Województwo 24.

Powiat 25. Gmina 26.

Miejscowość 27.   

Ulica 28. Nr domu / lokalu 29.

Kod pocztowy 30. Poczta 31.

3. RACHUNEK BANKOWY WNIOSKODAWCY DO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Numer rachunku

32.

Nazwa banku

33.

B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDYNKU

Adres budynku

Taki sam adres przedsięwzięcia jak adres zamieszkania

Województwo 34.

Powiat 35. Gmina 36.

Miejscowość 37.

Ulica 38. Nr domu/wydzielonego
lokalu mieszkalnego

39.

Kod pocztowy 40. Poczta 41.

  Liczba lokali w budynku 42.

Nr księgi wieczystej 43. Nr ewidencyjny działki 44.

Powierzchnia całkowita
budynku/wydzielonego
lokalu mieszkalnego 
[m2]

45. w tym wykorzystywana na prowadzenie 
działalności gospodarczej [m2]

46.
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Rok oddania budynku do użytkowania albo rok uzyskania 
zgody na rozpoczęcie budowy

48.                  Budynek
Istniejący Nowo budowany

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Istniejące źródło I 49. Istniejące źródło II 50.

2. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA - ZAKRES RZECZOWY
2.1. Część dotycząca dokumentacji projektowej (Dokumentacja nieobowiązkowa)

51. 

Rodzaj dokumentacji (zaznacz właściwe)
Koszt dokumentacji

1. Audyt energetyczny budynku
52.

2. Dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych 
dachu) wraz z dociepleniem

53.

3. Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła
54.

4. Ekspertyza ornitologiczna lub chiropterologiczna
55.

Koszt całkowity      
56.

Koszt kwalifikowany      
57.

2.2. Uproszczona analiza energetyczna

1) Zakup i montaż nowego źródła ciepła
58.

Oświadczam, że istniejące źródło ciepła I spełnia wymagania techniczne określone w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.

Oświadczam, że istniejące źródło ciepła I nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.

Istniejące źródło I Planowane źródło I

59. 60.

Przeznaczenie źródła ciepła
61.

Koszt całkowity      
62.

Koszt kwalifikowany      
63.

64.

Oświadczam, że istniejące źródło ciepła II spełnia wymagania techniczne określone w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.

Oświadczam, że istniejące źródło ciepła II nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.

Istniejące źródło II Planowane źródło II

65. 66.

Przeznaczenie źródła ciepła
67.

Koszt całkowity      
68.

Koszt kwalifikowany      
69.
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Razem koszt całkowity      
70.

Razem koszt kwalifikowany      
71.

2) Przyłącze na potrzeby źródła ciepła I
72.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Rodzaj przyłącza lub instalacji 73.

Koszt całkowity      
74.

Koszt kwalifikowany      
75.

3) Przyłącze na potrzeby źródła ciepła II
76.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Rodzaj przyłącza lub instalacji
77.

Koszt całkowity      
78.

Koszt kwalifikowany      
79.

4) Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów  
z głowicami termostatycznymi
80.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Rodzaj instalacji 81. dla innych podać jakie 82.

Koszt całkowity      
83.

Koszt kwalifikowany      
84.
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5) Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące

85.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Przedmiot modernizacji
Temperatura w 
 pomieszczeniu 

[°C]
Rodzaj ocieplenia Grubość 

ocieplenia [cm]
Powierzchnia 

ocieplenia 1) [m2]
Koszty ocieplenia [zł] Wartość lambda (λ)

Współczynnik U 
[W/m2K]

Przed 
ociepleniem2) Po ociepleniu3)

Zgodnie  
z WT 2021

Ocieplenie ścian zewnętrznych 
powyżej terenu + -  

86.
 

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Ocieplenie ścian zewnętrznych 
poniżej terenu + -  

94.
 

95. 96. 97. 9
8.

99. 100. 101.

Ocieplenie  
dachu/stropodachu + -  

102.
 

103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.

Ocieplenie stropu pod poddaszem 
nieogrzewanym + -  

110.
 

111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.

Ocieplenie stropu nad piwnicą 
nieogrzewaną + -  

118.
 

119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

Ocieplenie podłogi na gruncie + -
126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133.

Ocieplenie ścian wewnętrznych + -  
134.

 
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

Razem
142.

Razem koszt całkowity      
143.

Razem koszt kwalifikowany      
144.

Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia - rodzaj materiału ocieplenia

145.

1) Powierzchnia z wyłączeniem powierzchni stolarki otworowej

2) Wartość współczynnika przenikania ciepła U należy wpisać na podstawie danych z audytu energetycznego budynku. W przypadku braku danych wartość współczynnika zostanie przyjęta na podstawie roku oddania budynku do 
użytkowania albo roku uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy i wartości granicznych z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii dla wartości współczynników przenikania ciepła w okresie przed 1983 r. do 2002 r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
3) Wartość współczynnika przenikania ciepła U należy wpisać na podstawie danych z audytu energetycznego budynku. W przypadku braku danych wartość ta zostanie przyjęta na podstawie rodzaju ocieplenia przyjmując wartość  λ na 

poziomie średnich wartości [W/m2K] oraz wartości współczynnika przenikania ciepła ściany nieocieplonej jak 2).
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6) Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych)
146.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Przedmiot modernizacji/wymiany
Temperatura w 
 pomieszczeniu 

 [°C]
Powierzchnia [m2]

Koszt zakupu i wymiany 
[zł]

Współczynnik U 
[W/m2K]

starej stolarki nowej stolarki4)

Zgodnie  
z WT 2021

okna/ drzwi balkonowe  
147. 148. 149. 150. 151.

okna połaciowe/ okna o 
powierzchni do 0,5m2  

152. 153. 154. 155. 156.

przegrody przeźroczyste 
nieotwieralne  

157. 158. 159. 160. 161.

Razem
162.

Razem koszt całkowity      
163.

Razem koszt kwalifikowany      
164.

7) Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych
165.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Przedmiot modernizacji/wymiany Powierzchnia [m2]
Koszt zakupu i wymiany 

[zł]

Współczynnik U 
[W/m2K]

starej stolarki nowej stolarki4)

Zgodnie  
z WT 2021

drzwi zewnętrzne
166. 167. 168. 169. 170.

drzwi/bramy w garażach 
ogrzewanych

171. 172. 173. 174. 175.

Razem
176.

Razem koszt całkowity      
177.

Razem koszt kwalifikowany      
178.

4) W przypadku stolarki o różnych współczynnikach należy podać wartość najwyższą

8) Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)
179.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła
180. Czy spełnia wymagania programu 

priorytetowego „Czyste powietrze”?    
181.

Koszt całkowity      
182.

Koszt kwalifikowany      
183.
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2.3. Część dotycząca odnawialnych źródeł energii dofinansowanych wyłącznie w formie pożyczki  

1) Zakup i montaż kolektorów słonecznych  
184.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Rodzaj kolektorów 
185.

Liczba kolektorów
186. Miejsce 

montażu
187.

Koszt całkowity      
188.

Koszt kwalifikowany5)      
189.

2) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
190.

Dotyczy przedsięwzięcia objętego wnioskiem.

Moc [kWp]
191. Czy mikroinstalacja będzie podłączona 

do sieci dystrybucyjnej?
192.

Koszt całkowity      
193.

Koszt kwalifikowany5)6)      
194.

5) Koszt kwalifikowany tylko dla pożyczki

6) Koszt kwalifikowany za 1 kWp wynosi 6000 zł oraz koszt kwalifikowany całej instalacji nie może przekroczyć 30 000 zł
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C. MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
195.

Ja niżej podpisany/a/ oświadczam, że:

Nie pozostaje w związku małżeńskim. 

Pozostaję w związku małżeńskim z

Pozostaję w ustawowej majątkowej wspólności małżeńskiej ze współmałżonką/iem

Posiadam rozdzielność majątkową ze współmałżonką/iem, a umowę / orzeczenie sądu składam w załączeniu

196.

Ja niżej podpisany/a/ jestem:

1. "Podatnikiem" (będzie mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej)

2. "Nieopodatkowany" (nie ma prawnej możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej)

1.1.  Oświadczam, że osoby tworzące moje gospodarstwo domowe w roku        
197.

  osiągnęły/ nie osiągnęły następujący dochód:    

+ -

Imię i nazwisko

198.

Narodowość

199a.

Polska PESEL / 
Inny dok.*

199.

Stopień 
pokrewieństwa

200. Wartość rocznego
dochodu w PLN 7)

201.

Rodzaj dochodu
202.202.

Inny rodzaj dochodu
202a

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego dochód

203.203. Urząd skarbowy /  
Urząd gminy  

204.204.

         Całkowity dochód roczny w PLN

* inny dokument dotyczy obcokrajowców
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2. Liczba osób w gospodarstwie domowym
205.

3. Całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe w roku 
206.

 wyniósł
207.

 PLN.

4. Średni miesięczny dochód na osobę w roku
208.

 wyniósł
209.

 PLN.

5.Roczny dochód stanowiący podstawę do opodatkowania 
210.

 PLN.

6. Kwota miesięcznego średniego dochodu na osobę, grupa dofinansowania, intensywność dofinansowania

Miesięczny średni dochód na osobę w 
gospodarstwie domowym Grupa dofinansowania Intensywność dofinansowania dotacyjnego

211. 212. 213.

Oświadczam, że do niniejszego wniosku dołączyłem dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu z posiadanych przeze mnie, lub innych

członków gospodarstwa domowego, gospodarstw rolnych oraz że nie posiadam/y innego gospodarstwa rolnego, z którego uzyskuję/uzyskujemy

dochody - dotyczy gospodarstwa domowego posiadającego gospodarstwa rolne.

D. FINANSOWANIE INWESTYCJI
1. KALKULACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

Koszt całkowity

214.

Koszt kwalifikowany

215.

Koszt niekwalifikowany

216.

Kwota kosztów kwalifikowanych dla 
części dotacyjnej

Kwota kosztów kwalifikowanych dla 
części pożyczkowej

217. 218.

Maksymalny poziom dotacji Maksymalny poziom pożyczki

219. 220.

Wnioskowana dotacja do kwoty Wnioskowana pożyczka do kwoty8)8a) Wkład własny

221. 222. 223.

2. OKRES KORZYSTANIA Z POŻYCZKI

1. Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych:
224.

[miesięcy]

2. Planowany okres finansowania pożyczki (do 180 miesięcy):
225.

[miesięcy]
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E. OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 
Oświadczam, że  jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego
oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.

Oświadczenie o  zgodności rodzaju budynku z Programem Priorytetowym 
Oświadczam, że budynek objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, zdefiniowanym w punkcie
pierwszym Programu Priorytetowego.

Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku 
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z Programem Priorytetowym i regulaminem naboru
wniosków oraz akceptuję zawarte w nich zapisy.

Oświadczenie dotyczące kontroli 
Akceptuję konieczność przeprowadzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub osoby wskazane przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wizytacji/ kontroli przed, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także kontroli trwałości
przedsięwzięcia, w budynku objętym przedsięwzięciem.

Oświadczenie o uniknięciu podwójnego dofinansowania 
Oświadczam, że koszty przedsięwzięcia nie były i nie będą dofinansowane z innych środków publicznych w takiej wysokości, aby łączna kwota
dofinansowania nie przekraczała 100% kosztów kwalifikowanych. 
  
Oświadczam, że nie uzyskałem dotychczas dofinansowania w ramach niniejszego programu na ten sam zakres rzeczowy określony w programie
priorytetowym „Czyste powietrze”.  

Oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła na paliwo stałe 
Oświadczam, że istniejące źródło ciepła spełnia wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze. 
 

Marka kotła Typ kotła Moc kotła [kW] Rok produkcji kotła Klasa energetyczna

Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych i cywilnoprawnych 
Oświadczam, że wywiązuję się z ciążących na mnie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych na rzecz właściwych organów oraz podmiotów i
nie mam w stosunku do nich żadnych zaległości.

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

  

INFORMACJA 

DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE  W PP CZYSTE POWIETRZE 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 
informuję, iż:

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie, zawarcia i realizacji
umowy, a także dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a (tzn. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę), lit. b (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną) oraz w
przypadku uzyskania dotacji lit. c (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych jak np.
obowiązek archiwizacyjny) i lit. f (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) lub art.9 ust. 2 lit a (tzn. osoba,
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której dane dotyczą wyraziła zgodę) RODO.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt 3. Okres przechowywania danych może zostać
każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed
takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do
przeprowadzenia archiwizacji. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.  

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o
dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy. 

8.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku z
wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, m.in. dostawcom IT 

9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie również gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwany dalej
„NFOŚiGW”). 

10.Dane osobowe powierzone NFOŚiGW przez administratora danych osobowych są przetwarzane przez NFOŚiGW w celu udostępnienia środków
WFOŚiGW na udzielenie Panu/Pani dotacji, kontroli wykorzystywania dotacji i realizacji przedsięwzięć, sprawozdawczości, w tym ewidencjonowania
osiągniętych efektów w ramach realizacji Programu priorytetowego Czyste powietrze. 

11.Dane osobowe powierzone gminie przez Dotującego są przetwarzane przez gminę w celu oceny wniosku o dofinansowanie Dotowanego. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

13. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do
organizacji międzynarodowej. 

Zapoznałem/am się z treścią ww. klauzuli informacyjnej i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

  

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

            data              Imię i Nazwisko, czytelny podpis 
  

OŚWIADCZENIA (proszę zaznaczyć X przy oświadczeniach, jeśli dotyczy)

Oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania
Oświadczam, że jednorodzinny budynek mieszkalny, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie, jest dopuszczony do użytkowania (dot.
budynku istniejącego).

Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r.
Oświadczam, że budynek, w którym znajduje się źródło ciepła spełniające wymagania programu priorytetowego „Czyste powietrze” uzyskał
pozwolenie na budowę w terminie do 15 grudnia 2002 r.

Oświadczenie o spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dotyczy budynku 
nowo budowanego)

Oświadczam, że nowobudowany budynek objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie spełnia lub będzie spełniał do czasu zakończenia
realizacji przedsięwzięcia wymagania dla przegród, okien i drzwi zewnętrznych określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązujące  od 31 grudnia 2020
roku. 
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Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z przepisami  prawa budowlanego
Oświadczam, że jestem świadomy konieczności realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa budowlanego, w szczególności uzyskania
pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub uzyskania pozwolenia konserwatora
zabytków  na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru (jeśli dotyczy).

Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.)
Oświadczam, iż dokonano analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i stwierdzono, że podłączenie do sieci ciepłowniczej
na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu 
Oświadczam, iż dokonano analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu i stwierdzono, że podłączenie do tej sieci  na danym obszarze
nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

  
Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu 
mieszkalnego/nieruchomości* o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu 
priorytetowego Czyste Powietrze 
  
Ja/My* niżej podpisany/podpisani* oświadczam/oświadczamy*, że jestem/jesteśmy* współwłaścicielem / współwłaścicielami* jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego/nieruchomości* położonego/położonej * pod niżej wskazanym adresem: 
 
Oświadczam, że jako współwłaściciel wyrażam zgodę na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie. 
  
Oświadczam, że jako współwłaściciel nie składałem w ramach niniejszego programu wniosku o dofinansowanie obejmującego w całości lub części ten 
sam zakres rzeczowy. 
  
  
 Dane osób składających oświadczenie:  
  
  
………………………..................................                ……………………………………………………………………………………              ………………..………..…… 
               (imię i nazwisko)     (adres zamieszkania)     podpis 
   
  
………………………..................................                ……………………………………………………………………………………              ………………..………..…… 
               (imię i nazwisko)     (adres zamieszkania)     podpis 
  
  
………………………..................................                ……………………………………………………………………………………              ………………..………..…… 
               (imię i nazwisko)     (adres zamieszkania)     podpis 
   
   
………………………..................................                ……………………………………………………………………………………              ………………..………..…… 
               (imię i nazwisko)     (adres zamieszkania)     podpis 
 

Oświadczenie współmałżonka Dotowanego o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka 
zobowiązań wynikających z Umowy dotacji. 
  
Ja, niżej podpisana/y.........................................................................., PESEL ........................., zamieszkała/y w .............................................                  
oświadczam, że: 
a)wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego współmałżonka  
.......................................... zobowiązań wynikających z umowy dotacji 
zawieranej w celu dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego w ramach przyjętego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Programu priorytetowego Czyste powietrze, których treść jest mi znana;

Oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia
Oświadczam, że zapewnię środki własne w wysokości określonej w pkt.D1 wniosku na dofinansowanie przedsięwzięcia objętego niniejszym
wnioskiem.

Oświadczenie o statusie finansowym wnioskodawcy
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Oświadczam, że moja sytuacja finansowa gwarantuje terminową spłatę pożyczki, o przyznanie której się ubiegam. 9)

9)  W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  może dokonać oceny możliwości finansowych Wnioskodawcy. 
Negatywna weryfikacja złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia może skutkować odmową przyznania dofinansowania.

Oświadczenie o udziale we własności oraz o zgodzie na rozpoczęcie budowy. 
Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem gruntu. Oświadczam także, że uzyskałem ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane na budynek objęty przedsięwzięciem lub zgłosiłem budowę tego budynku do właściwego organu 
administracji architektoniczno-budowlanej a organ ten nie wniósł sprzeciwu w ustawowym terminie do złożonego przeze mnie zgłoszenia.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na weryfikację danych Wnioskodawcy w BIK lub BIG . 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na pozyskanie przez WFOŚiGW z Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej moich danych 
dotyczących historii kredytowej oraz ich analizę.

F. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU
obowiązkowe:

Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody (zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dochód wymienionymi w części C niniejszego 
wniosku).

jeżeli dotyczy:
Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został wpisany nr księgi wieczystej zgodny z rejestrem elektronicznym 
(np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku).

Audyt energetyczny, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.

Kopia Certyfikatu potwierdzającego spełnienie warunków Programu przez istniejące źródło ciepła na paliwo stałe, które nie będzie podlegało 
wymianie w ramach wniosku.

Pole opcjonalne – 
wypełnia Gmina

Miejscowość, Data zatwierdzenia/weryfikacji wniosku Imię i Nazwisko pracownika gminy

Wypełnia wfośigw

Miejscowość, Data zatwierdzenia/weryfikacji  wniosku Imię i Nazwisko pracownika wfosigw

G. Data i Podpis Wnioskodawcy

Data (dd-mm-rrr)
226.

Czytelny podpis
227.

Weryfikacja formularza


