
 Kwestionariusz dotyczący danych niezbędnych do przygotowania 

wniosku o dofinansowanie w ramach prowadzenia Gminnego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego Programu Czyste Powietrze w Rozprzy  

 

1. Informacje dotyczące Wnioskodawcy (Beneficjenta programu): 

1.1.  Imię:………………………………………………………………………………….………………..,  

1.2.  Nazwisko: .………….………………………………………………………………………………,  

1.3.  PESEL: …………………………………………………………………………………………….…..,  

1.4.  Adres zamieszkania: …………………………………..………………………………………………………………………………………………………., 

1.5.  Adres e-mail Wnioskodawcy: ……………………………………………………..……………………………….,  

1.6.  Numer telefonu do kontaktu: …………………………….….……….……………………, 

1.7. Jestem uprawniony do poziom dofinansowania: □ PODSTAWOWEGO   □ PODWYŻSZONEGO    □ NAJWYŻSZEGO 

1.8.  Wnioskuję o dotację z prefinansowaniem:           □ TAK         □ NIE 

2. Dane osobowe współmałżonka (jeśli dotyczy):  

2.1.  Imię:………………………………………………………………………………….………………..,  

2.2.  Nazwisko: .………….………………………………………………………………………………,  

2.3.  PESEL: …………………………………………………………………………………………….…..,  

2.4.  Ustawowa wspólnota majątkowa:          □ TAK         □ NIE 

2.5.  Posiadam rozdzielność majątkową:        □ TAK         □ NIE 

3. Status Wnioskodawcy:  

3.1.  Jestem WŁAŚCICIELEM nieruchomości objętej zadaniem                 □ TAK         □ NIE 

3.2.  Jestem WSPÓŁWŁAŚCICIELEM nieruchomości objętej zadaniem    □ TAK         □ NIE 

4. Adres nieruchomości, tj. budynku/lokalu mieszkalnego jest taki sam jak adres zamieszkania:   □ TAK         □ NIE 

5. Wcześniej otrzymana dotacja z Programu „Czyste Powietrze”:        □ TAK         □ NIE 

6. Numer księgi wieczystej: PT___ ___/___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___,  

7. Numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu: __________, 

(jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument 

potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający 

prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku), 

8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy: __ __ __ __ r. 

9. Całkowita powierzchnia budynku/lokalu mieszkalnego: ________ m2 

10. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, proszę podać powierzchnię 

wykorzystywaną na prowadzenie tej działalności: ________ m2 



11. Liczba miesięcy w roku wykorzystania powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej: __________. 

12. Przedsięwzięcie zostało rozpoczęte:                     □ TAK         □ NIE 

13. Jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego): 

 ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___ r. 

14. Czy w ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowane dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe: □ TAK  □ NIE 

15. Łączna liczba źródeł ciepła na paliwo stałe podlegających likwidacji: _____ szt. 

16. Ilość źródeł ciepła nie spełniających wymagań 5-klasy (przed inwestycją): _____ szt. 

17. Czy zużycie gazu przekracza 5600 kWh/rok – średnia z ostatnich 3 lat (przed inwestycją): 

       □ TAK                     □ NIE                     □ NIE MA GAZU W POSESJI 

18. Osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (od 40% do 55% - procent faktycznie 

poniesionych kosztów netto) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez 

wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o 

podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu).  

Proszę wpisać dane z pozycji „Podstawa obliczenia podatku” 

PIT-__________ …………………………………. zł 

         proszę wipsać numer 

PIT-28: Przychód ogółem: …………………………………. zł Stawka podatku VAT: …………………………………. zł 

Inne dochody: (proszę wymienić jakie) ……………………………………………..……, …………………………………. zł 

19. Osoby uprawnione do podwyższonego (od 70% do 80% - procent faktycznie poniesionych kosztów netto) lub 

najwyższego poziomu dofinansowania (do 100% - procent faktycznie poniesionych kosztów netto) są 

zobligowane do przedstawienia Zaświadczenia wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy 

Rozprza jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozprzy), nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego wnioskodawcy. 

20. Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą:   □ NIE 

□ TAK, proszę podać wartość rocznego przychodu: _________________ zł                    

21. Informacje dotyczące inwestycji – zakres jaki będzie obejmowała inwestycja (proszę zaznaczyć): 

□ Audyt energetyczny 

□ Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 

□ Pompa ciepła powietrze/woda (klasa efektywności energetycznej minimum A+) 

□ Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności (klasa efektywności energetycznej  

     minimum A++)   

□ Pompa ciepła powietrze/powietrze (klasa efektywności energetycznej minimum A+) 



□ Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (klasa efektywności energetycznej    

    minimum A++) 

□ Kocioł gazowy kondensacyjny (klasa efektywności energetycznej minimum A) 

□ Kotłownia gazowa (kocioł gazowy kondensacyjny klasa efektywności energetycznej minimum A) 

□ Kocioł olejowy kondensacyjny (klasa efektywności energetycznej minimum A) 

□ Kocioł zgazowujący drewno (do 30 czerwca 2023 r.) 

□ Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie (klasa efektywności energetycznej minimum A+) 

□ Kocioł na pellet drzewny (do 30 czerwca 2023 r.) – (klasa efektywności energetycznej minimum A+, spełnienie   

     wymogów dotyczących ekoprojektu, kotły do spalania wyłącznie biomasy w formie pelletu, niekwalifikowane  

     są tu urządzenia wielopaliwowe) 

□ Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie – (klasa efektywności energetycznej minimum A+,  

   obniżona emisja cząstek stałych o wartości ≤ 20mg/m3, spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu, kotły do  

   spalania wyłącznie biomasy w formie pelletu, niekwalifikowane są urządzenia wielopaliwowe)  

□ Ogrzewanie elektryczne 

□ Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej 

□ Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (klasa efektywności energetycznej minimum A) 

□ mikroinstalacja fotowoltaiczna (moc od 2kW do 10kW, urządzenia instalowane jako nowe, wyprodukowane  

     w ciągu 24 miesięcy przed montażem) 

□ zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych  

    (zawiera także demontaż) 

□ dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: dokumentacja projektowa, ekspertyzy. 
 

 

 

 

           ……….…………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    Data, czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że zapoznałam/-em się z aktualnym regulaminem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, 

a powyższe dane są prawdziwe i pełne.  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 w Łodzi, wynikająca 

z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny. 

 

           ……….…………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                    Data, czytelny podpis 

 

 

Rozliczenie dotacji i wypłata środków 

Wniosek o dofinansowanie nie stanowi podstawy do wypłaty dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Po wykonaniu inwestycji, należy przedstawić dokumenty do rozliczenia tj.: wniosek o 

płatność, faktury/dokumenty księgowe oraz dodatkowe dokumenty wymagane przez WFOŚiGW w Łodzi. 

Aby wypełnić wniosek o płatność, należy umówić się na spotkanie z gminnym konsultantem w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Rozprzy. Konsultantowi należy dostarczyć faktury oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia.  

Na ich podstawie zostanie wypełniony dla mieszkańca wniosek o płatność. Komplet dokumentów mieszkaniec wysyła 

samodzielnie listem poleconym do placówki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Łodzi (ul. Dubois  118, 93-465 Łódź). 

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Rozprzy pomaga mieszkańcom w przygotowaniu dokumentów do rozliczenia 

dofinansowania, jednakże to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi jest 

odpowiedzialny za wypłatę dotacji w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  


