
Czyste Powietrze

Lista sprawdzająca: co Beneficjent powinien wiedzieć przed wizytą 
w Gminie lub WFOŚiGW w Krakowie?

Bez  posiadania  niezbędnych  informacji  oraz  niezbędnych  załączników  zweryfikowanie
wypełnionego wniosku w siedzibie WFOŚiGW może być niemożliwe.

Po  ustaleniu  terminu  i  godziny  spotkania  celem  konsultacji  w  ramach  Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” proszę przygotować odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jaki jest termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia inwestycji?

2.  Jakie  są  Twoje  podstawowe  dane  ewidencyjne?  -  imię,  nazwisko,  PESEL,  urząd
skarbowy, telefon, adres e-mail, adres zamieszkania itp.

3.  Jeśli  pozostajesz w związku małżeńskim bez rozdzielności  majątkowej  przygotuj  dane
współmałżonka: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania

4. Jaki jest Twój numer rachunku bankowego i nazwa banku?

Warunkiem  poprawnego  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie  jest  posiadanie
aktywnego konta e-mail oraz konta bankowego!!!

5. Przygotuj informacje ogólne o budynku:
- adres
- liczba lokali w budynku
- nr księgi wieczystej - wg. formatu XXXX/XXXXXXXX/X np. KR1P/00012345/0
- nr działki
- powierzchnia całkowita
- powierzchnia, na której prowadzona jest działalność gospodarcza*
- rok budowy budynku
- obecny rodzaj źródła ciepła na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej

6. Jakie będzie źródło ciepła po modernizacji?:
- rodzaj planowanego źródła po modernizacji
- czy wymagane jest przyłącze
- rodzaj instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

7. Termomodernizacja
-  rodzaj  przegród planowanych  do termomodernizacji  (rodzaj  ocieplenia,  grubość,
powierzchnia)
- powierzchnia planowanej do wymiany stolarki zewnętrznej

8. Czy planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej?
- moc szczytowa (w kWp)
- koszt

 

9. Informacje o dochodach:

- w przypadku wnioskowania o poziom podwyższony należy przedłożyć 
zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej wydane przez właściwy 
organ 

W razie jakichkolwiek pytań oraz umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 18 20 79 521
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- w przypadku wnioskowania o poziom podstawowy całkowita wysokość dochodów
właściciela budynku w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku wliczając w to: PIT,
wielkość gospodarstwa rolnego, przychody nieopodatkowane

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć:
1. Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku o dofinansowanie nie

podano nr działki i księgi wieczystej)
2. Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku).

*-Dofinansowanie przeznaczone jest dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których
dopuszcza się wydzielenie lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gospodarczej  
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Szczegółowe dane dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego
Funduszu  Ochrony  Środowiska   i  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie  pod  adresem:
https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/

Przed wizytą w gminie należy zapoznać się z wymaganą dokumentacją oraz regulaminem
programu.  Wspomniane  dokumenty  znajdują  się  pod  adresem:
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja
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