
Formularz do wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” 

Dane ogólne 

Nazwisko  

Imię  

PESEL  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

Imię i nazwisko współmałżonka1  

PESEL współmałżonka¹  

Adres zamieszkania 

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina  

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Adres do korespondencji2 

Kraj  Województwo  

Powiat  Gmina  

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Numer rachunku bankowego 

Numer rachunku bankowego  

Informacje o budynku, którego dotyczy inwestycja 

Kraj  

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Numer domu  Numer lokalu  

Kod pocztowy  Poczta  

Wniosek 

dotyczy3 

Budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego 
 Wydzielonego w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym lokalu mieszkalnego  

z wyodrębnioną księgą wieczystą 

 

Numer księgi wieczystej  Numer działki  

Rok wystąpienia o zgodę  

na budowę/zgłoszenia budowy 
 Powierzchnia całkowita budynku [m²]4  

Czy w budynku prowadzona  

jest działalność gospodarcza?5 

TAK  NIE  Powierzchnia wykorzystywana  

na prowadzenie działalności 

gospodarczej [m²]6 

 

                                                           
1 Wypełnić jeśli dotyczy 
2 Jeśli jest inny niż adres zamieszkania 
3 Wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu 
4 Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w 
budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, 

balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.  
5 Wstawić zna „X” w odpowiednim miejscu. 
6 Wypełnić jeśli dotyczy. 



Liczba miesięcy w roku wykorzystania 

na prowadzenie działalności 

gospodarczej.7 

 

Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie 

zlikwidowane dotychczasowe źródło 

ciepła na paliwo stałe8 

TAK  NIE  Łączna liczba źródeł 

ciepła na paliwo stałe 

podlegających likwidacji9 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia10  

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje11 

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  

Ogrzewanie elektryczne  Instalacja centralnego ogrzewania, instalacja 

ciepłej wody użytkowej 
 

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła  Mikroinstalacja fotowoltaiczna  

Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa 

Powierzchnia dachu/stropodachu/stropu pod 

nieogrzewanym poddaszem do ocieplenia [m²] 

 Powierzchnia ścian zewnętrznych/przegród 

pionowych do ocieplenia [m²] 
 

Powierzchnia podłogi na gruncie/dachu  

nad piwnicą do ocieplenia [m²] 

 Powierzchnia stolarki okiennej do wymiany [m²]  

Powierzchnia stolarki drzwiowej do wymiany 

[m²] 
 

Dokumentacja 

Audyt energetyczny  Dokumentacja projektowa  Ekspertyzy   

Dochód wnioskodawcy 

Wartość dochodu12  

Rodzaj PIT  Za rok  

Liczba ha przeliczeniowych  

(użytki rolne) 
 

 

 

                                                           
7 Wypełnić jeśli dotyczy. 
8 Wstawić zna „X” w odpowiednim miejscu. 
9 Wypełnić jeśli dotyczy. 
10 Wypełnić, jeśli poniesiono już jakieś wydatki (wpisać należy datę wystawienia pierwszej faktury). 
11 Należy wstawić znak „X” w odpowiednich miejscach. 
12 Należy wpisać wartość pozycji „Podstawa obliczenia podatku” z ostatniego zeznania podatkowego PIT 


