Informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
„Czyste Powietrze”
1.

3.
4.
5.
6.

Dane Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
PESEL/NIP
Tel. kontaktowy
e-mail
Informacje o współmałżonku:
Imię i nazwisko
PESEL
Wspólność majątkowa małżeńska
Status Wnioskodawcy
Poziom dofinansowania
Adres zamieszkania

7.

Adres do korespondencji

8.

Numer rachunku bankowego

9.

Adres budynku/lokalu mieszkalnego objętego
wnioskiem o dofinansowanie

10.

Numer księgi wieczystej budynku/lokalu
mieszkalnego
Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów
i budynków)
Czy na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już
wcześniej dotację w Programie Czyste Powietrze?
Czy na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już
wcześniej dotację w innym programie na
przedmiotową inwestycję (jaką)?
Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia
budowy
Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego
[m2]
Czy w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest
działalność gospodarcza w rozumieniu Programu?
Jeśli w pkt 15 zaznaczono TAK:
Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie
działalności gospodarczej [m2]
Liczba miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na
prowadzenie działalności gospodarczej
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (data poniesienia
pierwszego kosztu kwalifikowanego – wystawienia
pierwszej faktury)
Dokładny zakres przedsięwzięcia – zgodnie
z załącznikiem nr 2 (poziom podstawowy) lub nr 2a
(poziom podwyższony) dokumentacji programowej +
kwota poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Jeśli wniosek ma dotyczyć termomodernizacji
budynku, należy podać: powierzchnię planowanego
docieplenia, powierzchnię wymienianej stolarki
okiennej, powierzchnię stolarki drzwiowej [m2]

2.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

TAK/NIE
Właściciel/Współwłaściciel budynku
Podstawowy/Podwyższony

TAK/NIE
TAK/NIE

TAK/NIE

19.

20.

Podstawowy poziom dofinansowania:
dochód roczny Wnioskodawcy do 100.000 zł
Należy przedłożyć deklarację podatkową za poprzedni
rok (w przypadku PIT-u 37 wysokość dochodu =
„podstawa obliczenia podatku” – poz. 113)
i informację o posiadanych gruntach rolnych (ha
przeliczeniowe) w przypadku gdy Wnioskodawca
prowadzi gospodarstwo rolne.
W przypadku wspólnego rozliczania się małżonków:
„podstawa obliczenia podatku” – poz. 113 dzieli się na
połowę.
W przypadku gdy wnioskodawca posiada
gospodarstwo rolne objęte małżeńską wspólnością
majątkową liczbę hektarów przeliczeniowych dzieli się
na pół.
Należy wskazać także dochody niepodlegające
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych i mieszczące się pod
względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c)
ustawy o świadczeniach rodzinnych (zgodnie z
załącznikiem nr 1 do instrukcji wypełnienia wniosku
o dofinansowanie).
Podwyższony poziom dofinansowania:

TAK/NIE

TAK/NIE

• gospodarstwo wieloosobowe – dochody miesięczne
netto do 1564 zł/os*
• gospodarstwo jednoosobowe – dochody miesięczne
netto do 2189 zł/os*
*od 1 lipca 2021 r.
Należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
członka gospodarstwa domowego za poprzedni rok.
Wszelkie dokumenty dotyczące programu priorytetowego „Czyste Powietrze” znajdują się na stronie
internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielowieś: www.wielowies.pl

