Formularz - do wypełnienia Wniosku w Programie ”Czyste Powietrze”. Proszę o czytelne uzupełnienie
danych przez osobę Wnioskującą, zwaną dalej Wnioskodawcą.
I Informacje Ogólne
A 1. Dane Wnioskodawcy
a) Dane ogólne
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………...................................
2. PESEL: …………………………………………………………………………………………………………….
3. Telefon kontaktowy: …………………………………......................4. E-mail: ………………………………..
5. *NIP Wnioskodawcy (jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą):.........................................................
b) informacje o współmałżonku (jeżeli dotyczy)
1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………..………..
2. PESEL współmałżonka: …………………………………………………………………………………..………
3. Czy pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej (tak lub nie): ……....................................................
4. Czy posiadam rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem (tak lub nie): ………………………………..
c) status wnioskodawcy (proszę zaznaczyć)
□ jestem właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego wydzielonego w
budynku jednorodzinnym;
□ jestem współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego wydzielonego
w budynku jednorodzinnym;
□ jestem Wnioskodawcą uprawnionym do podstawowego poziomu dofinansowania (zgodnie z częścią 1
programu);
□ jestem Wnioskodawcą uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania (zgodnie z częścią 2
programu).
d) adres zamieszkania
1. Kraj: …………………………………………………………………………………………………………………….
2. Województwo: …………………………………………………………………………………………..…………….
3. Powiat: ………………………………………………………………………………………………………………….
4. Gmina: …………………………………………………………………………………………..………………………
5. Miejscowość: ……………………………………………………………………………..…………………………….
6. Ulica: ………………………………………………………………………………………..…………………………..
7. Numer domu/lokalu: …………………………………………………………………………………………………...
8. Kod pocztowy: …….. - …………….
9. Poczta: ……………………………………………………..
* c) adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
1. Województwo: ………………………………………….
2. Powiat: …………………………………………………..
3. Gmina: ……………………………………………………

4. Miejscowość: ………………………………………….….
5. Ulica: ……………………………………………………....
6. Numer domu/lokalu: ………..........................................
7. Kod pocztowy: ………………..….. - …………………….
8. Poczta: ……………………………………………………..
A2. Rachunek bankowy Wnioskodawcy właściwy do przekazania dotacji:
………………………………………………………………………………………………...
B1. Informacje ogólne dotyczące budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w budynku
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
I. Proszę o podanie adresu budynku/ lokalu mieszkalnego, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
1. Województwo: …………………………………………..
2. Powiat: …………………………………………………...
3. Gmina: ……………………………………………………
4. Miejscowość: ………………………………….………….
5. Ulica: …………………………………………..…………..
6. Numer domu/lokalu: ………..........................................
7. Kod pocztowy: ……………..….. - …………………..….
8. Poczta: ……………………………………………………..
II. Wniosek dotyczy (proszę zaznaczyć):
□ budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
□ wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą.
1. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy:………………………………
2. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu:………………………..
III. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której usytuowany jest budynek lub lokalu
– w przypadku odrębnej własności lokalu (jeżeli księga wieczysta nie została założona należy wpisać „brak” i
do wniosku dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności np. akt notarialny):
…………………………………………………………...
IV. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków): ……………………………………………
V. Czy na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już wcześniej dotację w Programie „Czyste Powietrze”
(tak lub nie) – *jeżeli uzyskano wcześniej dotację nie można wnioskować o źródło ciepła :
……………………..
VI. Czy w budynku/lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza (najem też jest traktowany jako
działalność gospodarcza w rozumieniu Programu) ? (tak lub nie)……………………...

VII. Jeżeli w budynku/lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza, to jaki procent powierzchni zajmuje?
………………….(jeżeli działalność gospodarcza przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego – nie
kwalifikuje się do dofinansowania).

VIII. Dochód Wnioskodawcy – dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu
dofinansowania:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Administratorem zebranych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200
fax: (32) 60 32 201, e-mail: biuro@wfosigw.katowice.pl;
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w WFOŚiGW w Katowicach email: iod@wfosigw.katowice.pl, tel. (32) 60 32 200;
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na wnioskach
podpisywanych przez Beneficjentów dla Programu Czyste Powietrze,
a także na stronach internetowych WFOŚiGW w Katowicach i w portalu beneficjenta dla programu Czyste
Powietrze.

