
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W RAMACH 

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE” 

 

1. Planowany termin zakończeni zadania 

2. Podstawowe dane wnioskodawcy, imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon kontaktowy, adres e-mail, 

adres zamieszkania) 

3. Numer rachunku bankowego wraz z nazwa banku 

4. Informacje ogólne o budynku, w tym obowiązkowo: 

a) numer księgi wieczystej (jeśli nie ma to dokument potwierdzający własność) 

b) numer działki 

c) powierzchnia całkowita 

d) powierzchnia, na której jest prowadzona działalność gospodarcza (jeśli jest prowadzona) 

e) rok budowy budynku (rok pozwolenia na budowę) 

5. Źródło ciepła, (jakie jest i jakie będzie), koszty wymiany.  

Jeżeli źródło ciepła nie będzie wymieniane: marka kotła, typ kotła, moc kotła, rok produkcji kotła, klasa 

energetyczna. 

6. Termomodernizacja: 

a) co ocieplamy, powierzchnia ocieplenia i czym chcemy ocieplić (styropian biały , twardy, grafitowy, wełna 

mineralna itd.). jaki współczynnik lambda ma wybrany materiał, który planujemy kupić (pytać sprzedawców o 

dostępność) 

b) powierzchnia okien do wymiany w metrach kwadratowych 

c) powierzchnia drzwi zewnętrznych/ bram garażowych do wymiany w metrach kwadratowych 

d) koszty poszczególnych inwestycji  

7. Informacje o osobach tworzących gospodarstwo domowe (osoby, które razem mieszkają i się wspólnie 

utrzymują) – pesele i dochody wszystkich domowników. 

 

ZAŁACZNIKI: 

1. Dokumenty potwierdzające dochód osiągnięty  dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe: 

a) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dla każdego dorosłego domownika o dochodach za rok ubiegły  lub  

PIT-y roczne (np. 36, 37, 28, 36L, 40A) składane do US (z pieczątką US lub Urzędowym Poświadczeniem 

Odbioru jeśli PIT składany elektronicznie), 

b) jeśli nie ma dochodów to zaświadczenie z US (zerowe) każdego dorosłego domownika, 

c) nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego + zaświadczenie z US, że 

nie jest się podatnikiem, 

d) dokumenty potwierdzające inne nieopodatkowane dochody (decyzje, wyroki sądowe, umowa dzierżawy itd.) 

2. Audyt energetyczny – nie jest konieczny, lecz jeśli został wykonany, a chcemy rozliczyć poniesione koszty to należy 

dołączyć.  

 


