
INFORMACJE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
„CZYSTE POWIETRZE” 

A. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Nazwisko  

 
2. Imię  

 
3. PESEL  

 
4. NIP (o ile wnioskodawca 
rozlicza się z urzędem 
skarbowym podając NIP ) 

 

5. Telefon kontaktowy  
 

6. e-mail  
 

7. Pozostaję w związku 
małżeńskim  

 TAK  
 NIE  

8. Jeśli zaznaczono TAK w polu 
7, proszę podać imię i nazwisko 
oraz PESEL współmałżonka  

Imię i nazwisko współmałżonka: 
…………………………………………………………………………………………………. 
PESEL współmałżonka: 
…………………………………………………………………………………………………. 

9. Pozostaję w ustawowej 
wspólności majątkowej 

 TAK  
 NIE 

10. Jestem 
właścicielem/współwłaścicielem 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego / lokalu 
mieszkalnego wydzielonego w 
budynku jednorodzinnym  

 WŁAŚCICIEL  
 WSPÓŁWŁAŚCICIEL  

11. Jestem wnioskodawcą 
uprawnionym do 
podstawowego/podwyższonego 
poziomu dofinansowania 

Proszę zaznaczyć właściwe: 
 PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA  

 
(dochód roczny nieprzekraczający kwoty 100 000 zł, 
1) stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany 
w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą 
o podatku dochodowym od osób fizycznych;  
2) ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do 
obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie 
wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej 
opodatkowaniu na podstawie  przepisów  o  zryczałtowanym  
podatku  dochodowym  od  niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 
oraz na  podstawie  dokumentów  potwierdzających  wysokość  
uzyskanego  dochodu,  zawierających informacje  o  wysokości  
przychodu  i  stawce  podatku  lub  wysokości  opłaconego   
podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym 
obwieszczeniu ministra; 
3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że 
z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości 



dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy 
o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku 
o dofinansowanie; 
4) niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod 
względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o 
świadczeniach rodzinnych,  osiągniętym  w  roku  
kalendarzowym  poprzedzającym  rok  złożenia  wniosku  o 
dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.  
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł 
określonych powyżej w pkt. 1)-4),  dochody  te sumuje się, przy 
czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 
 

 PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA  
 
(przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 

a) 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

 
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 
roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 
kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza 
trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, 
powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej 
zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego 
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 
gospodarstwa domowego. 
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 
PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA jest 
uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania 
takiego zaświadczenia na żądanie osoby fizycznej, która 
zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu 
dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 
411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia 
oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra 
Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia 
wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości 



przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz 
wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713. 
 

12. Adres zamieszkania  
 

13. Adres do korespondencji 
(jeśli inny niż adres 
zamieszkania) 

 

14. Numer rachunku 
bankowego do przekazania 
dotacji 

 
 

15. Dotacja przeznaczona na 
częściową spłatę kapitału 
kredytu 

 TAK  
 NIE 

16. Jeśli zaznaczono TAK w polu 
15, proszę podać nazwę banku 
kredytującego i kwotę kredytu 
na koszty kwalifikowane 

 

 
B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 

1. Wniosek dotyczy:  budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
 wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą 
2. Adres budynku/lokalu 
mieszkalnego, jeśli inny niż 
adres zamieszkania 

 

3. Numer księgi wieczystej 
(w formacie xxxx/yyyyyyyy/z) 

 

4. Numer działki (zgodnie 
z danymi ewidencji gruntów 
i budynków) 

 

5. Na ten budynek/lokal 
mieszkalny uzyskano już 
wcześniej dotację w Programie 
Czyste Powietrze) 

 TAK  
 NIE 

6. Jeśli zaznaczono TAK 
w polu 5, proszę podać kwotę 
dotacji uzyskanej wcześniej 
w ramach Programu Czyste 
Powietrze 

 

6. Rok wystąpienia o zgodę na 
budowę/ zgłoszenia budowy  

 przed 1945 
 1945-1950 
 1951-1960 
 1961-1970 
 1971-1980 
 1981-1990 
 1991-2000 
 2001-2008 
 2009 



 2010 
 2011 
 2012 
 2013 
 od 2014 

7. Powierzchnia całkowita 
budynku/lokalu mieszkalnego 
[m2] 

 

8. W budynku/lokalu 
mieszkalnym prowadzona jest 
działalność gospodarcza w 
rozumieniu Programu 

 TAK  
 NIE 

9. Jeśli zaznaczono TAK w polu 
8, proszę podać powierzchnię 
wykorzystywaną na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej [m2] 

 

10. Jeśli zaznaczono TAK w polu 
8, proszę podać liczbę miesięcy 
w roku wykorzystania 
powierzchni na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
(ostatnie 12 miesięcy 
poprzedzające miesiąc złożenia 
wniosku) 

 

11. W ramach przedsięwzięcia 
zostanie zlikwidowane 
dotychczasowe źródło ciepła na 
paliwo stałe 

 TAK 
 NIE 

12. Łączna liczba źródeł ciepła 
na paliwo stałe podlegających 
likwidacji 

 

13. Proszę zaznaczyć właściwe  (dla braku likwidacji źródła ciepła) Oświadczam, że 
lokal/budynek mieszkalny, w którym realizowane jest 
przedsięwzięcie, jest wyposażony w źródło ciepła. W 
przypadku źródła ciepła na paliwo stałe spełnia ono 
wymagania minimum 5 klasy według normy 
przenoszącej normę europejską EN 303-5. 

 (dla likwidacji źródła ciepła) Oświadczam, że 
lokal/budynek mieszkalny, w którym realizowane jest 
przedsięwzięcie, jest wyposażony wyłącznie w źródło/a 
ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy 
według normy przenoszącej normę europejską EN 303-
5. 

 (dla likwidacji źródła ciepła, gdy istnieje dodatkowe 
źródło ciepła – kocioł na gaz, Oświadczam, że 
lokal/budynek mieszkalny, w którym realizowane jest 
przedsięwzięcie, jest wyposażony wyłącznie w źródło/a 
ciepła na paliwo stałe nie spełniające wymagań 5 klasy 
według normy przenoszącej normę europejską EN 303-
5 i źródło ciepła na paliwo gazowe. Jednocześnie 



oświadczam, że ilość pobieranego paliwa gazowego 
(średnia z ostatnich 3 lat kalendarzowych 
poprzedzających rok złożenia wniosku, a w przypadku 
okresu krótszego, średnia z całego okresu) w tym 
lokalu/budynku mieszkalnym nie jest wyższa niż 5 600 
kWh/rok. 

 
14. Data rozpoczęcia 
przedsięwzięcia – poniesienia 
pierwszego kosztu 
kwalifikowanego (data 
wystawienia pierwszej faktury). 
W przypadku kiedy 
przedsięwzięcie nie zostało 
jeszcze rozpoczęte, pole należy 
pozostawić puste. 

 

Wnioskuję o udzielenie dotacji 
na następujące pozycje 
w zakresie źródeł ciepła, 
przyłączy, instalacji i wentylacji: 

 podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 
 pompa ciepła powietrze/woda 
 pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie 

efektywności energetycznej 
 pompa ciepła powietrze/powietrze 
 gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie 

efektywności energetycznej  
 kocioł gazowy kondensacyjny 
 kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja 

wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata 
przyłączeniowa, dokumentacja projektowa). Dotyczy 
budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji 
gazu.  

 kocioł olejowy kondensacyjny 
 kocioł na węgiel 
 kocioł zgazowujący drewno 
 kocioł na pellet drzewny 
 kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie 
 ogrzewanie elektryczne 
 instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej 

wody użytkowej  
 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
 mikroinstalacja fotowoltaiczna 

Wnioskuję o udzielenie dotacji 
na następujące pozycje 
w zakresie ociepleń przegród 
budowlanych stolarki okiennej 
i drzwiowej: 

 ocieplenie dachu/stropodachu/stropu pod 
nieogrzewanym poddaszem 
liczba m2: ……………………… 

 ocieplenie ścian zewnętrznych/przegród pionowych 
liczba m2: ……………………… 

 ocieplenie podłogi na gruncie/stropu nad piwnicą 
liczba m2: ……………………… 

 zakup/montaż stolarki okiennej, w tym okna/drzwi 
balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami 
montażowymi 
liczba m2: ……………………… 



 zakup/montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi 
zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe 
liczba m2: ……………………… 
 

Wnioskuję o udzielenie dotacji 
na następujące pozycje 
w zakresie dokumentacji 

 audyt energetyczny 
 dokumentacja projektowa 
 ekspertyzy 

 

C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY 
1. DOTYCZY BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODSTAWOWEGO POZIOMU 

DOFINANSOWANIA  

Oświadczam, że uzyskałam/em dochód roczny: 

 stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu 
podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 

wartość dochodu:  
rodzaj PIT:  
za rok:  

 

 ustalony zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra 
właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności 
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz na podstawie dokumentów 
potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości 
przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku 
wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra  
 

wartość dochodu:  
rodzaj PIT:  
za rok:  

 

 z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego 
uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze 
obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku 
rolnym obowiązującego na dzień złożenia wniosku 

wartość dochodu:  
rodzaj PIT:  
za rok:  

 

 niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i mieszczący się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 lit. c) 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie  

wartość dochodu:  
rodzaj PIT:  



za rok:  
 

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe, pełne, a także, że zapoznałem się z warunkami udzielania dofinansowania i zobowiązuję się 
do udostępnienia dokumentów potwierdzających powyższe dane na żądanie upoważnionych podmiotów. 

2. DOTYCZY BENEFICJENTÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU 
DOFINANSOWANIA  

 oświadczam, że jestem uprawniony do uzyskania podwyższonego poziomu 
dofinansowania oraz dołączam do wniosku zaświadczenie potwierdzające przeciętny 
miesięczny dochód na jednego członka mojego gospodarstwa domowego, wydane przez 
właściwy organ 

 oświadczam, że mój roczny przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w ww. zaświadczeniu, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym 
w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 

 
Wartość rocznego przychodu, o którym mowa 
powyżej z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej wynosi:  

 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej 

Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, 
przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie 
nierzetelnego, pisemnego 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. 

 

 

Człuchów, dnia ………………………………     ……………………………………………………… 
        czytelny podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH 
OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr.  119, str. 1), dalej jako RODO lub 
Rozporządzenie, jak również z Ustawą o ochroną danych osobowych (Dz.U. z dnia 24.05.2018 Poz. 
1000) informuję, że: 

    Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Urząd Miejski                            
w Człuchowie z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta Człuchowa. 

Kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Człuchowie możliwy jest pod 
numerem telefonu: 59 83 42 291 lub adresem e-mail: iod@czluchow.eu 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:  

o    wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań 
przez Gminę Miejską Człuchów, na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia; 

o wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi art. 6 ust. 1 Rozporządzenia; 

o w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) oraz organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonymi 
postępowaniami na podstawie odrębnych przepisów. 

    Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do 
realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w 
odrębnych przepisach. 

    Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych. 

    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez 
Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, w pozostałych przypadkach wynika z 
obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe. 

    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych. 

                                                                                              …………………………………… 
                                                                                                    data, podpis wnioskodawcy 


