
Instrukcja graficzna wypełnienia wniosku o 

dofinansowanie „Czyste Powietrze” 

 

 

 

 

 

Nr sprawy, nr wniosku oraz data złożenia wniosku wypełniane są przez pracowników  

WFOŚiGW. 
 

Dane osoby 

składającej 

wniosek 

 

Należy podać 

adres e-mail 

taki sam jak na 

portalu 

beneficjenta. 

W przypadku 

adresu e-mail 

tworzonych na 

potrzeby 

złożenia 

wniosku 

późniejszy 

kontakt jest 

utrudniony. 
Należy zaznaczyć krzyżykiem w 

przypadku ustawowej własności 

małżeńskiej, odpowiednio podpisać 

załącznik G.2 

Należy zaznaczyć, gdy małżeństwo posiada 

orzeczenie o separacji lub akt notarialny o 

rozdzielności majątkowej (kopie należy 

dołączyć do wniosku) 

Należy 

zaznaczyć 

jedną z opcji 

zgodnie z 

nazwą pól 

‘pole 

obowiązkowe’ 



 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć odpowiednio zgodnie z danymi zawartymi w księdze wieczystej, sprawdzić 

na stronie https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl , odpowiednio podpisać załącznik G.1 jeśli 

dotyczy 

Od punktu A.1.17 do punktu A.1.25 należy 

wpisać pełen adres „Wnioskodawcy”  

W przypadku 

oznaczenia PPD 

zaświadczenie w 

oryginale 

dołączyć do 

wniosku (nie 

starsze niż 3 

miesiące na 

dzień składania 

wniosku) – 

uzupełnić pole 

f.2.1. i f.2.2 

 

Zaznacz jeżeli 

adres do 

korespondencji 

jest inny niż 

adres 

zamieszkania 

Wnioskodawcy 

Podaj numer rachunku 

bankowego, na który ma 

wpłynąć kwota dofinansowania  

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/


 

 

 

 

                                               

            

            

            

 

 

 

 

 

 

 

Od punktu B.1.2 do punktu B.1.9 

należy wpisać pełen adres, który 

dotyczy przedsięwzięcia 

 

Zaznacz jeśli 

adres 

przedsięwzięcia 

jest taki sam jak 

wyżej podany 

adres 

zamieszkania 

Należy zaznaczyć 

jako lokal w 

przypadku 

posiadania księgi 

wieczystej 

lokalowej 
Należy 

wpisać 

numer 

księgi 

wieczystej Należy 

wpisać 

numer 

działki 

zgodny z 

danymi w 

księdze 

wieczystej 

W przypadku zaznaczenia 

B.1.14 (TAK) nie jest 

możliwe wnioskowanie o 

źródło ciepła (w dalszej 

części wniosku należy 

zaznaczyć pole B.1.23). 

Proszę wpisać przedział czasowy, w którym 

wystąpiono o zgodę na budowę/zgłoszenie 

budowy dla budynku/lokalu mieszkalnego, w 

którym będzie realizowane wnioskowane 

przedsięwzięcie. 

Należy wpisać całkowitą 

powierzchnię budynku/lokalu 

mieszkalnego, w którym będzie 

realizowane wnioskowane 

przedsięwzięcie (pole 

obowiązkowe) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć jeżeli działalność gospodarcza jest wykonywana w budynku mieszkalnym, 

odpowiednio oznaczyć punkty b.1.19, 20,21. W przypadku gdy działalność jest jedynie 

zarejestrowana pod adresem przedsięwzięcia należy załączyć pisemne oświadczenie (z rygorem 

odpowiedzialności karnej) z informacją o miejscu wykonywania działalności 

Zaznaczyć prawidłowe oświadczenie, które 

dotyczy lokalu/ budynku mieszkalnego, w którym 

realizowane jest przedsięwzięcie Należy wpisać powierzchnię budynku/lokalu mieszkalnego (w m2 ) wykorzystywaną na prowadzenie działalności gospodarczej 

Należy uzupełnić – nie pozostawiać wolnego 

pola. W przypadku nie rozpoczęcia 

przedsięwzięcia wpisać datę złożenia wniosku. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wpisać szacowany/rzeczywisty koszt 

realizacji wybranej pozycji (koszt urządzeń, 

osprzętu, montażu/instalacji). W przypadku 

braku wiedzy na temat kosztu realizacji, pole 

może zostać puste. 

Maksymalna kwota 

dotacji wyliczana jest na 

podstawie maksymalnej 

intensywności 

dofinansowania i nie 

może być wyższa niż 

ustalone maksymalne 

kwoty dotacji dla 

poszczególnych zadań w 

załączniku 2/2a. 

Wnioskodawca może 

wybrać tylko jedno nowe 

źródło ciepła 

przeznaczone do 

centralnego ogrzewania 

lub centralnego 

ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej.  

Należy 

zaznaczyć         

w celu 

potwierdzenia 

zgodności z 

warunkami 

Programu (pole 

obowiązkowe 

jeśli w tabeli 

B.2.1. wybrano 

jedną z pozycji 

z Pól B.2.1.20, 

B.2.1.26 – 

B.2.1.32). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć 

pozycje, które 

Wnioskodawca zamierza 

zrealizować bądź 

zrealizował w ramach 

wnioskowanego 

przedsięwzięcia. Jeżeli 

zakres przedsięwzięcia 

nie obejmuje pozycji z 

tabeli B.2.2. zostawić 

niezaznaczone 

Należy wpisać 

szacunkową liczbę 

m2 objętych 

zakresem prac 

zaznaczonych w 

kolumnie "Koszty 

kwalifikowane" dla 

danej pozycji 

Należy wpisać 

szacowany/ 

rzeczywisty 

koszt realizacji 

wybranej 

pozycji (koszt 

urządzeń, 

osprzętu, 

montażu/ 

instalacji). W 

przypadku 

braku wiedzy na 

temat kosztu 

realizacji, pole 

może zostać 

puste 

 

Wyświetla koszt/m2 

dla danej pozycji 

wyliczony na 

podstawie danych 

wprowadzonych w 

kolumnie „Liczba m2 

objętych zakresem..” 

i „Kwota kosztów 

Kwalifikowanych”. 

W przypadku braku 

podania kwoty 

kosztów 

kwalifikowanych dla 

danej pozycji, to 

pole pozostanie 

puste 

Wyświetla 

maksymalną 

dopuszczalną 

kwotę dotacji 

dla danej 

pozycji 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć 

pozycje, które 

Wnioskodawca 

zamierza zrealizować 

bądź zrealizował w 

ramach 

wnioskowanego 

przedsięwzięcia. 

Jeżeli zakres 

przedsięwzięcia nie 

obejmuje pozycji z 

tabeli B.2.3. zostawić 

niezaznaczone 

Należy wpisać 

szacowany/ 

rzeczywisty koszt 

realizacji wybranej 

pozycji (koszt 

urządzeń, osprzętu, 

montażu/ instalacji). 

W przypadku braku 

wiedzy na temat 

kosztu realizacji, pole 

może zostać puste 

 

Wyświetla 

maksymalną 

dopuszczalną kwotę 

dotacji dla danej 

pozycji 



 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć 

jeżeli za 

przedostatni lub 

za ostatni rok 

podatkowy, 

poprzedzający 

rok złożenia 

wniosku o 

dofinansowanie, 

Wnioskodawca 

uzyskał dochód 

roczny 

stanowiący 

podstawę 

obliczenia 

podatku, 

wykazany w 

ostatnim 

złożonym 

zeznaniu 

podatkowym, 

zgodnie z 

ustawą o 

podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych. 

Należy wpisać 

jako wartość 

dochodu 

rocznego kwotę 

z pozycji PIT - 

„Podstawa 

obliczania 

podatku” (pole 

obowiązkowe 

jeżeli 

zaznaczono Pole 

C.1.1). W 

przypadku 

wspólnego 

rozliczenia 

rocznego 

Wnioskodawcy - 

w PIT w pozycji 

„Podstawa 

obliczenia 

podatku” jest już 

uwzględniona 

połowa 

dochodu. 

Należy wybrać z listy 

rozwijanej rodzaj złożonego 

zeznania podatkowego PIT 

(pole obowiązkowe jeżeli 

zaznaczono Pole C.1.1). 

Należy wpisać 

rok, którego 

dotyczy 

zeznanie 

podatkowe PIT 

Należy 

zaznaczyć, jeżeli 

Wnioskodawca 

osiągał 

przychody z 

pozarolniczej 

działalności 

gospodarczej i 

opłaca 

zryczałtowany 

podatek 

dochodowy w 

formie:  karty 

podatkowej: PIT 

16, ryczałtu od 

przychodów 

ewidencjonowa

nych: PIT-28 

Należy wpisać wartość 

dochodu rocznego 

Wnioskodawcy (pole 

obowiązkowe jeżeli 

zaznaczono Pole C.1.5). 

W polach C.1.7-

C.1.11  Należy 

wybrać z listy 

rozwijanej rodzaj 

zeznania 

podatkowego PIT, 

Należy wpisać 

rok, którego 

dotyczy zeznanie 

podatkowe PIT, 

Należy wpisać 

wysokość 

opłaconego 

podatku za rok 

wskazany w polu 

C.1.8, Należy 

wpisać wysokość 

przychodów 

ogółem za rok 

wskazany w polu 

C.1.8. Należy 

wpisać wartość z 

pozycji PIT 

„Przychody 

ogółem”, Należy 

wpisać stawkę 

podatku dla 

wykazanych 

przychodów za 

rok wskazany w 

polu C.1.8 z 

zeznania 

podatkowego PIT-

28 

Należy zaznaczyć jeżeli 

Wnioskodawca posiada 

gospodarstwo/gospodarstwa rolne. 

Dochód roczny z tytułu prowadzenia 

gospodarstwa rolnego wylicza się, 

przyjmując, że z 1 ha 

przeliczeniowego uzyskuje się 

dochód roczny w wysokości dochodu 

ogłaszanego corocznie, w drodze 

obwieszczenia Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie 

ustawy o podatku rolnym, 

obowiązującego na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Pole wyliczane automatycznie jako iloczyn 

wartości z pola C.1.14 oraz pola C.1.15. 

Należy wpisać liczbę ha 

przeliczeniowych (użytki 

rolne) własnych i 

dzierżawionych z roku 

kalendarzowego 

poprzedzającego rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie. 

Należy wpisać wysokość 

przeciętnego dochodu z 1 ha 

przeliczeniowego wg 

obowiązującego na dzień 

składania wniosku 

obwieszczenia Prezesa GUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zaznaczyć 

jeżeli w roku 

kalendarzowym 

poprzedzającym 

rok złożenia 

wniosku o 

dofinansowanie 

Wnioskodawca 

uzyskał dochód 

roczny 

niepodlegający 

opodatkowaniu 

Należy wpisać 

wartość dochodu 

rocznego 

Wnioskodawcy 

zgodnie z 

rodzajem 

dochodu 

wykazanym w 

polu C.1.18 

uzyskanym za 

rok 

kalendarzowy, 

wskazany w polu 

C.1.19. 

Wnioskodawca 

nieuzyskujący 

dochodów ze 

źródeł o których 

mowa w Polach 

C. 1.1, C.1.5, 

C.1.12, C.1.16 

wpisuje w tym 

Polu wartość 

„0”. 

Należy wpisać Rodzaj dochodu 

Wnioskodawcy niepodlegającego 

opodatkowaniu Pole wyliczane 

automatycznie 

jako suma pól 

C.1.2, C.1.6, 

C.1.13, C.1.17. 

Należy wpisać rok 

kalendarzowy 

poprzedzający rok 

złożenia wniosku 

o dofinansowanie 

Należy 

zaznaczyć w 

celu 

potwierdzenia 

zgodności z 

warunkami 

Programu w 

zakresie 

uprawnienia do 

podwyższonego 

poziomu 

dofinansowania 

Należy zaznaczyć w celu potwierdzenia 

zgodności z warunkami Programu. Pole 

zaznacza również Wnioskodawca, który nie 

prowadzi pozarolniczej działalność 

gospodarczej. 

Należy wpisać wartość rocznego przychodu 

Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia 

pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeśli 

Wnioskodawca nie osiąga żadnego 

przychodu z tego tytułu lub nie prowadzi 

pozarolniczej działalności gospodarczej 

należy wpisać "0” . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy wpisać kwotę dotacji jaką Wnioskodawca uzyskał w wersji 

Programu Czyste Powietrze obowiązującej od dnia 29.07.2019 r. 

lub wcześniejszych 

Pole wyliczane automatycznie. Pokazuje sumę kosztów 

kwalifikowanych wybranych pozycji w tabelach, w części B 

wniosku. Jeżeli koszty kwalifikowane nie zostały wpisane dla 

wszystkich zaznaczonych pozycji, to pole pozostanie puste. 

Pole wyliczane automatycznie. Pokazuje sumę maksymalnych 

kwot dotacji wybranych pozycji w tabelach, w części B wniosku. 

Pole wyliczane automatycznie. Pokazuje maksymalną 

dopuszczalną kwotę dotacji zgodnie z Programem na podstawie 

zaznaczonego zakresu rzeczowego we wniosku oraz poziomu 

dofinansowania. 

Pole wyliczane automatycznie. Pokazuje dotację o jaką wnioskuje 

Wnioskodawca wyliczoną na podstawie danych zawartych we 

wniosku. Wnioskowana kwota dotacji określa maksymalną kwotę 

dotacji, jaka może zostać wypłacona Wnioskodawcy. Kwota 

wypłaconej dotacji, jest uzależniona od rzeczywistych kosztów 

realizacji przedsięwzięcia, rozliczanych w ramach wniosku/ów o 

płatność. 



 

 

 

 



 

 



 

  

 

 

 

Należy zaznaczyć te załączniki (Pola F.1 – 

F.3), które Wnioskodawca załącza do 

wniosku. 

Należy wpisać nr zaświadczenia o dochodach 

stanowiący załącznik do wniosku. W przypadku 

braku nr zaświadczenia należy wpisać „brak”. 

Należy podać datę wydania 

zaświadczenia o dochodach. Data 

wydania zaświadczenia nie może 

być wcześniejsza niż 3 miesiące 

przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie i nie wcześniejsza 

niż 1.10.2020 r. 



 



 

 

 

 

 

Podpisz się i podaj datę! 

Wypełniane przez 

pracowników Gminy 

lub WFOŚiGW 



 

 

 

 

 

Podaj adres budynku 

którego dotyczy 

przedsięwzięcie 

Należy wpisać 

dane osobowe 

współwłaściciela 

Należy wpisać 

adres 

zamieszkania 

współwłaściciela 

Oświadczenie musi zostać 

podpisane przez współwłaściciela 

wraz z datą 

Pola od G.2.1 do G.2.4 wypełnia 

współmałżonek wnioskodawcy podając:  

imię i nazwisko, pesel i adres 

zamieszkania.  W polu G.2.4 podać dane 

wnioskodawcy 

 

 
Podpis współmałżonka 

wnioskodawcy wraz z datą 


