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Strona  z 
Strona  z 
wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę się zalogować w portalu i pobrać właściwy interaktywny " -Formularz Wniosku-
Wypełnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
Nr sprawy
Nr wniosku
Data  złożenia wniosku
Suma kontrolna wyliczana jest po weryfikacji 
formularza   
Wniosek
o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, należy zapoznać się z Programem Priorytetowym, Regulaminem naboru oraz dołączoną Instrukcją wypełniania wniosku. We wniosku (część A, B, C, D, E, F, G) należy wypełnić zielone pola, które dotyczą Wnioskodawcy i przedsięwzięcia.

A. INFORMACJE OGÓLNE
1. TERMIN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Termin rozpoczęcia (dd-mm-rrrr)
Termin zakończenia (dd-mm-rrrr)
Uwaga!
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją zadania poniesionego po 01.01.2018 r. 
2. DANE WNIOSKODAWCY
a) Dane ogólne
Nazwisko
Imię
Pesel
NIP
Urząd Skarbowy
Telefon komórkowy
e-mail
Telefon stacjonarny
b) Adres zamieszkania
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Poczta
C) Adres do korespondencji  (wypełnić wyłącznie, gdy jest inny niż wskazany w pkt. A.2.b)
22.
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu / lokalu
Kod pocztowy
Poczta
3. RACHUNEK BANKOWY WNIOSKODAWCY DO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Numer rachunku
Nazwa banku
B. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU
1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Adres budynku
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu
Kod pocztowy
Poczta
Liczba lokali w budynku
Nr księgi wieczystej
Nr ewidencyjny działki
Powierzchnia całkowita budynku [m2]
w tym wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej [m2]
Rok oddania budynku do użytkowania
albo rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy
48.                  Budynek
należy zaznaczyć czy budynek jest nowobudowany (właściciel posiada zgodę na rozpoczęcie budowy), czy budynek jest istniejący (oddany do użytkowania, użytkowany)
Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 
źródło podstawowe
źródło dodatkowe
2. RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA - ZAKRES RZECZOWY
2.1. Część dotycząca dokumentacji projektowej (Dokumentacja nieobowiązkowa)
51.
Rodzaj dokumentacji (zaznacz właściwe)
Koszt dokumentacji
Koszt całkowity       
Koszt kwalifikowany       
2.2. Uproszczona analiza energetyczna
1) Zakup i montaż nowego źródła ciepła
58.
Istniejące źródło I
Planowane źródło I
Przeznaczenie źródła ciepła
Koszt całkowity       
Koszt kwalifikowany       
64.
Istniejące źródło II
Planowane źródło II
Przeznaczenie źródła ciepła
Koszt całkowity       
Koszt kwalifikowany       
Razem koszt całkowity       
Razem koszt kwalifikowany       
2) Przyłącze na potrzeby podstawowego źródła ciepła
72.
Rodzaj przyłącza lub instalacji
Koszt całkowity       
Koszt kwalifikowany       
3) Przyłącze na potrzeby dodatkowego źródła ciepła
76.
Rodzaj przyłącza lub instalacji
Koszt całkowity       
Koszt kwalifikowany       
4) Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów  z głowicami termostatycznymi
80.
Rodzaj instalacji
dla innych podać jakie
Koszt całkowity             
Koszt kwalifikowany             
5) Docieplenie przegród budowlanych i prace towarzyszące
85.
Przedmiot modernizacji
Rodzaj ocieplenia
Grubość ocieplenia [cm]
Powierzchnia ocieplenia 1) [m2]
Koszty ocieplenia [zł]
Wartość lambda (λ)
Współczynnik U
[W/m2K]
Przed ociepleniem2)
Po ociepleniu3)
Zgodnie  z WT 2021
Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu
Ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu
Ocieplenie  dachu/stropodachu
Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym
Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną
Ocieplenie podłogi na gruncie
Ocieplenie ścian wewnętrznych
Razem
Razem koszt całkowity       
Razem koszt kwalifikowany       
Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia - rodzaj materiału ocieplenia
1) Powierzchnia z wyłączeniem powierzchni stolarki otworowej
2) Wartość współczynnika przenikania ciepła U należy wpisać na podstawie danych z audytu energetycznego budynku. W przypadku braku danych wartość współczynnika zostanie przyjęta na podstawie roku oddania budynku do użytkowania albo roku uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy i wartości granicznych z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii dla wartości współczynników przenikania ciepła w okresie przed 1983 r. do 2002 r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).
3) Wartość współczynnika przenikania ciepła U należy wpisać na podstawie danych z audytu energetycznego budynku. W przypadku braku danych wartość ta zostanie przyjęta na podstawie rodzaju ocieplenia przyjmując wartość  λ na poziomie średnich wartości [W/m2K] oraz wartości współczynnika przenikania ciepła ściany nieocieplonej jak 2).
6) Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej (okien i drzwi balkonowych)
146.
Przedmiot modernizacji/wymiany
Powierzchnia [m2]
Koszt zakupu i wymiany [zł]
Współczynnik U
[W/m2K]
starej stolarki
nowej stolarki4)
Zgodnie  z WT 2021
okna/ drzwi balkonowe
okna połaciowe
przegrody przeźroczyste nieotwieralne
Razem
Razem koszt całkowity       
Razem koszt kwalifikowany       
7) Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych
165.
Przedmiot modernizacji/wymiany
Powierzchnia [m2]
Koszt zakupu i wymiany [zł]
Współczynnik U
[W/m2K]
starej stolarki
nowej stolarki4)
Zgodnie  z WT 2021
drzwi zewnętrzne
drzwi/bramy w garażach ogrzewanych
Razem
Razem koszt całkowity       
Razem koszt kwalifikowany       
4) W przypadku stolarki o różnych współczynnikach należy podać wartość najwyższą
8) Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)  
179.
Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej     
Czy spełnia wymagania programu "Czyste Powietrze"?      
Koszt całkowity         
Koszt kwalifikowany          
2.3. Część dotycząca odnawialnych źródeł energii dofinansowanych wyłącznie w formie pożyczki  
1) Zakup i montaż kolektorów słonecznych  
184.
Rodzaj kolektorów  
Liczba kolektorów
Miejsce montażu
Koszt całkowity         
Koszt kwalifikowany5)          
2) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
190.
Moc [kWp]
Czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci dystrybucyjnej?
Koszt całkowity         
Koszt kwalifikowany5)6)          
5) Koszt kwalifikowany tylko dla pożyczki
6) Koszt kwalifikowany za 1 kWp wynosi 6000 zł oraz koszt kwalifikowany całej instalacji nie może przekroczyć 30 000 zł
C. MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
1.1.  Oświadczam, że osoby tworzące moje gospodarstwo domowe w roku        
  osiągnęły/ nie osiągnęły następujący dochód:    
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.  
L.p.
Imię i nazwisko
PESEL
Stopień pokrewieństwa
Wartość rocznego dochodu w PLN7)
Rodzaj dochodu
Rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód
Urząd skarbowy / 
Urząd gminy  
Całkowity dochód roczny w PLN
7)  wyliczenie zgodne ze wskazaną metodyką, zawartą w Instrukcji wypełniania wniosku
Oświadczam, że posiadam zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób, wskazanych w powyższych tabelach o dochodach w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” 
2. Liczba osób w gospodarstwie domowym
3. Całkowity dochód osób tworzących gospodarstwo domowe w roku  
 wyniósł
 PLN.
4. Średni miesięczny dochód na osobę w roku
 wyniósł
 PLN.
5. Kwota miesięcznego średniego dochodu na osobę, grupa dofinansowania, intensywność dofinansowania
Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym
Grupa dofinansowania
Intensywność dofinansowania dotacyjnego
Oświadczam, że do niniejszego wniosku dołączyłem dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu z posiadanych przeze mnie, lub innych członków gospodarstwa domowego, gospodarstw rolnych oraz że nie posiadam/y innego gospodarstwa rolnego, z którego uzyskuję/uzyskujemy dochody - dotyczy gospodarstwa domowego posiadającego gospodarstwa rolne.
D. FINANSOWANIE INWESTYCJI
1. KALKULACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZEDSIĘWZIĄCIA
Koszt całkowity
Koszt kwalifikowany
Instalacje nie spełnia kryterium minimalnej wartości uzysku
Koszt niekwalifikowany
Kwota kosztów kwalifikowanych dla części dotacyjnej
Kwota kosztów kwalifikowanych dla części pożyczkowej
Maksymalny poziom dotacji
Maksymalny poziom pożyczki
Wnioskowana dotacja
Wnioskowana pożyczka7)
Wkład własny
7)  oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej WIBOR 3M + 70 pkt bazowych nie mniej niż 2% rocznie
2. OKRES KORZYSTANIA Z POŻYCZKI
1. Planowana karencja w spłacie rat kapitałowych:
[miesięcy]
2. Planowany okres spłat pożyczki (do 15 lat):
[lat]
E. OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej
Oświadczam, że  jest mi znana odpowiedzialność karna za przedłożenie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania dofinansowania od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.
Oświadczenie o  zgodności rodzaju budynku z Programem Priorytetowym
Oświadczam, że budynek objęty niniejszym wnioskiem o dofinansowanie jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, zdefiniowanym w punkcie pierwszym Programu Priorytetowego.
Oświadczenie o zapoznaniu się z niezbędną dokumentacją do złożenia wniosku
Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku, w szczególności z Programem Priorytetowym i regulaminem naboru wniosków oraz akceptuję zawarte w nich zapisy.
Oświadczenie dotyczące kontroli
Akceptuję konieczność przeprowadzenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  lub osoby wskazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wizytacji/ kontroli przed, w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także kontroli trwałości przedsięwzięcia, w budynku objętym przedsięwzięciem.
Oświadczenie o uniknięciu podwójnego dofinansowania
Oświadczam, że nie uzyskałem i nie będę się ubiegać o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze", z innych środków publicznych oraz nie uzyskałem dotychczas dofinansowania w ramach niniejszego programu na budynek objęty tym wnioskiem.
Oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych w zakresie źródła ciepła
Oświadczam, że modernizowane/ instalowane źródła ciepła w ramach niniejszego wniosku, wymienione w punkcie 7.5 programu priorytetowego spełnią wymagania określone w punkcie 2 załącznika nr 1 „Wymagania techniczne” lub w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu priorytetowego.
Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych i cywilnoprawnych
Oświadczam, że wywiązuję się z ciążących na mnie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych na rzecz właściwych organów oraz podmiotów i nie mam w stosunku do nich żadnych zaległości. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku ponoszenia należności publicznoprawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia i zobowiązuję się do uiszczania należnego podatku dochodowego zgodnie z przekazanym formularzem PIT 8 C.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szanując Pana/Pani prywatność oraz dbając o to, aby wiedział/a Pan/Pani kto i w jaki sposób przetwarza Pana/Pani dane osobowe, poniżej przedstawiono informacje, które pomogą Panu/Pani to ustalić.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy, a także  dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit b, RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu zakończenia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku zawarcia umowy od czasu jej zakończenia.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarciem i realizacją umowy.
8. Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , jako administrator danych osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
OŚWIADCZENIA (proszę zaznaczyć X przy oświadczeniach, jeśli dotyczy)
Oświadczenie o zgodzie współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia
Oświadczenie o dopuszczeniu budynku do użytkowania
Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę do 15 grudnia 2002 r.
Oświadczenie o uzyskaniu zgody na rozpoczęcie budowy (dotyczy budynku nowo budowanego)
Oświadczam że:
Oświadczenie o spełnieniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dotyczy budynku nowo budowanego)
Oświadczenie o zgodności realizacji przedsięwzięcia z prawem budowlanym
Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (m.s.c.)
Oświadczenie o dokonaniu analizy możliwości przyłączenia do sieci dystrybucji gazu (wyłącznie w przypadku zakupu i montażu kotła na węgiel)
Oświadczenie o zapewnieniu środków własnych na współfinansowanie przedsięwzięcia
Oświadczenie o VAT
Oświadczenie o statusie finansowym wnioskodawcy
9)
9)  W uzasadnionych przypadkach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  może dokonać oceny możliwości finansowych Wnioskodawcy. Negatywna weryfikacja złożonego przez Wnioskodawcę oświadczenia może skutkować odmową przyznania dofinansowania.
Oświadczenie o konkurencyjnym wyborze wykonawcy
F. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU
obowiązkowe:
jeżeli dotyczy:
G. Data i Podpis Wnioskodawcy
Data (dd-mm-rrr)
Czytelny podpis
225.
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	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę poczty właściwej dla adresu zamieszkania wnioskodawcy lub wybrać „inny”, a następnie wpisać nazwę poczty – jeśli adres wnioskodawcy odnosi się do innego kraju niż Polska: 
	należy oznaczyć czy adres do korespondencji jest tożsamy z zapisanym wcześniej adresem zamieszkania, jeśli tak, dane przenoszą się do niniejszej części, jeśli nie - należy wypełnić odpowiednio pola: 23 - 31: 
	należy wybrać z listy rozwijanej kraj właściwy dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy: "Polska" lub "Inny", a następnie wpisać nazwę kraju: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę województwa właściwego dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy lub wybrać „inny” – jeśli adres korespondencyjny odnosi się do innego kraju niż Polska: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę powiatu właściwego dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy lub wybrać „inny” – jeśli adres korespondencyjny odnosi się do innego kraju niż Polska: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę gminy właściwej  dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy lub wybrać „inny” – jeśli adres korespondencyjny odnosi się do innego kraju niż Polska: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę miejscowości właściwej dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy lub wybrać „inny”, a następnie wpisać nazwę miejscowości – jeśli adres wnioskodawcy odnosi się do innego kraju niż Polska: 
	należy wpisać nazwę ulicy właściwej  dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy. W przypadku braku ulicy w polu należy wpisać słowo „brak”  lub kreskę „-„.: 
	należy wpisać nr domu/ lokalu dla adresu korespondencyjnego: 
	należy wpisać kod pocztowy  właściwy dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy : 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę poczty właściwej dla adresu korespondencyjnego wnioskodawcy lub wybrać „inny”, a następnie wpisać nazwę poczty – jeśli adres wnioskodawcy odnosi się do innego kraju niż Polska: 
	należy wpisać nr rachunku bankowego wnioskodawcy: 
	należy wpisać nazwę banku, w którym wnioskodawca ma założony rachunek: 
	copy: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę województwa, w którym umiejscowiony jest budynek objęty przedsięwzięciem: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę powiatu, w którym umiejscowiony jest  budynek objęty przedsięwzięciem: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę gminy, w której umiejscowiony jest budynek objęty przedsięwzięciem: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę miejscowości właściwej dla umiejscowienia budynku objętego przedsięwzięciem: 
	należy wpisać nazwę ulicy, przy której umiejscowiony jest budynek objęty przedsięwzięciem. W przypadku braku ulicy w polu należy wpisać słowo „brak”  lub kreskę „-„.: 
	należy wpisać nr domu właściwego dla umiejscowienia budynku  objęty przedsięwzięciem: 
	należy wpisać kod pocztowy właściwy dla umiejscowienia budynku objętego przedsięwzięciem: 
	należy wybrać z listy rozwijanej nazwę poczty właściwej dla umiejscowienia budynku objętego przedsięwzięciem: 
	należy wpisać liczbę lokali w budynku  objętym przedsięwzięciem -  max.2: 
	należy wpisać nr księgi wieczystej dla budynku objętego przedsięwzięciem: 
	należy wpisać nr działki dla budynku objętego przedsięwzięciem: 
	należy wpisać powierzchnię całkowitą budynku objętego przedsięwzięciem (w m2): 
	W przypadku nie wykorzystywania powierzchni na prowadzenie działalności należy wstawić 0: 
	W przypadku, gdy budynek uzyskał zgodę na rozpoczęcie budowy w dniach 16 - 31 grudnia 2002 roku, proszę wpisać 2003 rok: 
	Uwaga! Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Czas na realizację przedsięwzięcia to 24 miesiące od daty podpisania umowy. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki: 
	p_48_a: 
	p_48_b: 
	"dla źródła podstawowego w polu nr 49. Wnioskodawca wybiera z listy rozwijanej obecnie stosowany rodzaj paliwa wykorzystywany na cele ogrzewania budynku mieszkalnego i ciepłej wody użytkowej tj.( do wyboru):  węgiel , biomasa , ciepło sieciowe, energia elektryczna,  gaz , olej, nie dotyczy  - jeśli źródło ciepła spełnia wymagania techniczne określone w Programie „Czyste Powietrze”. W przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane w nowo budowanym budynku należy wybrać „nie dotyczy”.": 
	"w przypadku posiadania dodatkowego źródła ciepła, Wnioskodawca postępuje w taki sam sposób jak dla podstawowego źródła ciepła (jak dla pola 49)Jeżeli Wnioskodawca nie posiada dodatkowego źródła ciepła należy wybrać „nie dotyczy”.": 
	wsk: 
	allowRange: 
	p_51_a: 
	należy wpisać koszt dokumentacji nr 1 - audytu: 
	p_51_b: 
	należy wpisać koszt dokumentacji nr 2 - dokumentacji projektowej: 
	p_51_c: 
	należy wpisać koszt dokumentacji nr 3 - dokumentacja projektowa: 
	p_51_d: 
	należy wpisać koszt dokumentacji nr 4 - ekspertyza: 
	p_56: 
	p_57: 
	W polu 58, Wnioskodawca potwierdza, czy istniejące źródło ciepła w budynku spełnia wymagania techniczne określone w programie Czyste Powietrze, lub czy źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określone w programie Czyste Powietrze ( w przypadku źródeł ciepła na paliwa stałe) i zostanie wymienione na nowe. „ Dla budynków nowo budowanych, w których nie ma jeszcze zamontowanego źródła ciepła spełniającego wymagania określone w programie, Wnioskodawca zaznacza „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła I nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie Czyste Powietrze: 
	W polu 58, Wnioskodawca potwierdza, czy istniejące źródło ciepła w budynku spełnia wymagania techniczne określone w programie Czyste Powietrze, lub czy źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określone w programie Czyste Powietrze ( w przypadku źródeł ciepła na paliwa stałe) i zostanie wymienione na nowe. „ Dla budynków nowo budowanych, w których nie ma jeszcze zamontowanego źródła ciepła spełniającego wymagania określone w programie, Wnioskodawca zaznacza „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła I nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie Czyste Powietrze: 
	Na podstawie wybranego wcześniej rodzaju paliwa dla źródła ciepła (pole nr 49), w polu nr 59 „Wymieniane źródło I: (Podstawowe) Wnioskodawca wybiera z listy rozwijanej rodzaj źródła ciepła, który planuje wymienić: 
	"Wnioskodawca w polu nr 60 „Planowane źródło I:(podstawowe)” wybiera z listy rozwijanej rodzaj źródła ciepła, który planuje zamontować: • kocioł na węgiel• kocioł na biomasę• węzeł cieplny• system ogrzewania elektrycznego• kocioł gazowy kondensacyjny• pompa ciepła grunt/woda• pompa ciepła powietrzna• kocioł olejowy": 
	"w polu nr 61 wybiera z listy rozwijanej „Przeznaczenie źródła ciepła” (podstawowego):• ogrzewanie;• ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej": 
	W polu nr 62 należy wpisać Koszt całkowity  : 
	p_63: 
	W polu 64, Wnioskodawca potwierdza, czy istniejące źródło ciepła w budynku spełnia wymagania techniczne określone w programie Czyste Powietrze, lub czy źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określone w programie Czyste Powietrze ( w przypadku źródeł ciepła na paliwa stałe) i zostanie wymienione na nowe. „ Dla budynków nowo budowanych, w których nie ma jeszcze zamontowanego źródła ciepła spełniającego wymagania określone w programie, Wnioskodawca zaznacza „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła II nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie Czyste Powietrze: 
	W polu 64, Wnioskodawca potwierdza, czy istniejące źródło ciepła w budynku spełnia wymagania techniczne określone w programie Czyste Powietrze, lub czy źródło ciepła nie spełnia wymagań technicznych określone w programie Czyste Powietrze ( w przypadku źródeł ciepła na paliwa stałe) i zostanie wymienione na nowe. „ Dla budynków nowo budowanych, w których nie ma jeszcze zamontowanego źródła ciepła spełniającego wymagania określone w programie, Wnioskodawca zaznacza „Oświadczam, że istniejące źródło ciepła II nie spełnia wymagań technicznych określonych w programie Czyste Powietrze: 
	Na podstawie wybranego wcześniej rodzaju paliwa dla dodatkowego źródła ciepła (pole nr 50), w polu nr 65 „Wymieniane źródło II: (dodatkowe) system wybiera z listy rozwijanej rodzaj źródła ciepła, który planuje wymienić: 
	Wnioskodawca w polu nr 66 „Planowane źródło II:(dodatkowe)” wybiera z listy rozwijanej rodzaj źródła ciepła, który planuje zamontować: • kocioł na węgiel• kocioł na biomasę• węzeł cieplny• system ogrzewania elektrycznego• kocioł gazowy kondensacyjny• pompa ciepła grunt/woda• pompa ciepła powietrzna• kocioł olejowy: 
	"w polu nr 67 należy wybrać z listy rozwijanej „Przeznaczenie źródła ciepła” (dodatkowego):• ogrzewanie;• ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej": 
	W pole nr 68 należy wpisać  koszt całkowity : 
	p_69: 
	p_70: 
	p_71: 
	W polu nr 72, poprzez zaznaczenie w kratce, Wnioskodawca decyduje, czy będzie realizował zadanie polegające na wykonaniu przyłącza dla źródła ciepła podstawowego. : 
	p_73: 
	Następnie w polu nr 74 Wnioskodawca wpisuje koszt całkowity zadania. : 
	p_75: 
	Wnioskodawca postępuje w taki sam sposób jak przy wykonaniu przyłącza do źródła podstawowego i wypełnia pola nr 76, 77 oraz 78 Koszt całkowity.: 
	p_77: 
	Następnie w polu nr 78 Wnioskodawca wpisuje koszt całkowity zadania. : 
	p_79: 
	p_80: 
	"Jeżeli Wnioskodawca zaznaczył pole nr 80 na TAK, to w polu nr 81 z listy rozwijanej wybiera rodzaj instalacji centralnego ogrzewania:- grzejnikowa,- podłogowa,- grzejnikowo - podłogowa,- inna;": 
	W polu 82 Wnioskodawca podaje inne (jeżeli dotyczy) instalacje, niż te wymienione w polu 81.: 
	"Następnie Wnioskodawca wpisuje koszt całkowity działania w polu nr 83. ": 
	p_84: 
	p_85: 
	: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_91: 
	p_92: 
	p_93: 
	isChanged: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_99: 
	p_100: 
	p_101: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_107: 
	p_108: 
	p_109: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_115: 
	p_116: 
	p_117: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_123: 
	p_124: 
	p_125: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_131: 
	p_132: 
	p_133: 
	Jeżeli w polu nr 85 zaznaczono "TAK", to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając kolumny tabeli:  rodzaj materiału ocieplenia w polach 86., 94., 102., 110., 118.,126, 134. (wybór z listy rozwijanej): - styropian biały,- styropian twardy , - styropian grafitowy, - wełna mineralna , - granulat ocieplenia, - pianka poliuretanowa,-inny (w polu nr 139 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście .): 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • grubość ocieplenia w polach odpowiednio: 87., 95.,103.,111.,119.,127.,135.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • powierzchnia ocieplenia w polach odpowiednio: 88.,96., 104., 112., 120., 128., 136.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121., 129, 137.: 
	Jeżeli pole nr 85 zaznaczono TAK, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród jakie będą uwzględnione przez Niego w procesie termomodernizacji, wypełniając podświetlone na biało kolumny tabeli: • wartość lambda (λ) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wnioskodawca w kolumnie wartość lambda może wybierać z listy rozwijanej odpowiednią wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ zgodną z wybranym konkretnym materiałem ocieplenia, jaki ma zamiar zastosować. Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia przez Wnioskodawcę pól:  90.,98.,106., 114., 122.,130., 138.w kolumnie „Wartość lambda λ”, zostanie automatycznie przypisana uśredniona dla wybranego materiału wartość współczynnika przewodzenia ciepła – λ.  : 
	p_139: 
	p_140: 
	p_141: 
	p_142: 
	p_143: 
	p_144: 
	w polu nr 145 „Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia – rodzaj materiału ocieplenia” należy wpisać rodzaj materiału ocieplenia inny niż wymienione w rozwijanej liście : 
	visible: 
	p_146: 
	Jeżeli jest TAK dla pola 146., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród przezroczystych, które będą podlegać wymianie:• okna/drzwi balkonowych,• okna połaciowe,• Przegrody przeźroczyste nieotwieralnepodając:• wielkość powierzchni przegrody – odpowiednio w polach nr 147.,152.,157. : 
	Jeżeli jest TAK dla pola 146, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród przezroczystych, które będą podlegać wymianie:• okna/drzwi balkonowych,• okna połaciowe,• Przegrody przeźroczyste nieotwieralnepodając:• koszt zakupu i wymiany - odpowiednio w polach nr 148.,153. i 158. : 
	p_149: 
	Następnie Wnioskodawca wpisuje „Współczynnik U nowej stolarki” w polach 150., 155., 160. co umożliwia automatyczne wskazanie czy wprowadzony współczynnik przenikania ciepła U jest zgodny z WT 2021 w polach nr 151., 156., 161. Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup różnych okien o różnych współczynnikach przenikania ciepła, ale spełniających warunki techniczne dla okien WT 2021, to wówczas w polu nr 150., 155., 160., podaje jedną najwyższą wartość współczynnika U spośród wszystkich uwzględnianych okien. Podobnie jest w przypadku pozostałych rodzajów okien oraz przegród przeźroczystych nieotwieralnych.: 
	p_151: 
	Jeżeli jest TAK dla pola 146., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród przezroczystych, które będą podlegać wymianie:• okna/drzwi balkonowych,• okna połaciowe,• Przegrody przeźroczyste nieotwieralnepodając:• wielkość powierzchni przegrody – odpowiednio w polach nr 147.,152.,157. : 
	Jeżeli jest TAK dla pola 146, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród przezroczystych, które będą podlegać wymianie:• okna/drzwi balkonowych,• okna połaciowe,• Przegrody przeźroczyste nieotwieralnepodając:• koszt zakupu i wymiany - odpowiednio w polach nr 148.,153. i 158. : 
	p_154: 
	Następnie Wnioskodawca wpisuje „Współczynnik U nowej stolarki” w polach 150., 155., 160. co umożliwia automatyczne wskazanie czy wprowadzony współczynnik przenikania ciepła U jest zgodny z WT 2021 w polach nr 151., 156., 161. Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup różnych okien o różnych współczynnikach przenikania ciepła, ale spełniających warunki techniczne dla okien WT 2021, to wówczas w polu nr 150., 155., 160., podaje jedną najwyższą wartość współczynnika U spośród wszystkich uwzględnianych okien. Podobnie jest w przypadku pozostałych rodzajów okien oraz przegród przeźroczystych nieotwieralnych.: 
	p_156: 
	Jeżeli jest TAK dla pola 146., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród przezroczystych, które będą podlegać wymianie:• okna/drzwi balkonowych,• okna połaciowe,• Przegrody przeźroczyste nieotwieralnepodając:• wielkość powierzchni przegrody – odpowiednio w polach nr 147.,152.,157. : 
	Jeżeli jest TAK dla pola 146, to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród przezroczystych, które będą podlegać wymianie:• okna/drzwi balkonowych,• okna połaciowe,• Przegrody przeźroczyste nieotwieralnepodając:• koszt zakupu i wymiany - odpowiednio w polach nr 148.,153. i 158. : 
	p_159: 
	Następnie Wnioskodawca wpisuje „Współczynnik U nowej stolarki” w polach 150., 155., 160. co umożliwia automatyczne wskazanie czy wprowadzony współczynnik przenikania ciepła U jest zgodny z WT 2021 w polach nr 151., 156., 161. Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup różnych okien o różnych współczynnikach przenikania ciepła, ale spełniających warunki techniczne dla okien WT 2021, to wówczas w polu nr 150., 155., 160., podaje jedną najwyższą wartość współczynnika U spośród wszystkich uwzględnianych okien. Podobnie jest w przypadku pozostałych rodzajów okien oraz przegród przeźroczystych nieotwieralnych.: 
	p_161: 
	p_162: 
	p_163: 
	p_164: 
	p_165: 
	Jeżeli tak dla pola 165., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród, które będą poddane modernizacji:• drzwi zewnętrzne, • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych, podając:• powierzchnię – odpowiednio w polach 166.,171. : 
	Jeżeli tak dla pola 165., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród, które będą poddane modernizacji:• drzwi zewnętrzne, • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych, podając:• koszty zakupu i wymiany – odpowiednio w polach 167.,172. : 
	p_168: 
	Wnioskodawca wpisuje „Współczynnik U nowej stolarki” w polach 169.,174., co umożliwia automatyczne wskazanie czy wprowadzony współczynnik przenikania ciepła U jest zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w Programie „Czyste powietrze” odpowiednio w polach nr 170.,175.                                                                                                                                                                             Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup różnych drzwi/bram o różnych współczynnikach przenikania ciepła, ale spełniających warunki techniczne dla drzwi/bram WT 2021, to wówczas w polu 169.,174., podaje jedną najwyższą wartość współczynnika U z pośród wszystkich uwzględnianych drzwi/bram. : 
	p_170: 
	Jeżeli tak dla pola 165., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród, które będą poddane modernizacji:• drzwi zewnętrzne, • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych, podając:• powierzchnię – odpowiednio w polach 166.,171. : 
	Jeżeli tak dla pola 165., to we właściwych wierszach tabeli Wnioskodawca wybiera rodzaje przegród, które będą poddane modernizacji:• drzwi zewnętrzne, • drzwi/bramy w garażach ogrzewanych, podając:• koszty zakupu i wymiany – odpowiednio w polach 167.,172. : 
	p_173: 
	Wnioskodawca wpisuje „Współczynnik U nowej stolarki” w polach 169.,174., co umożliwia automatyczne wskazanie czy wprowadzony współczynnik przenikania ciepła U jest zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w Programie „Czyste powietrze” odpowiednio w polach nr 170.,175.                                                                                                                                                                             Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup różnych drzwi/bram o różnych współczynnikach przenikania ciepła, ale spełniających warunki techniczne dla drzwi/bram WT 2021, to wówczas w polu 169.,174., podaje jedną najwyższą wartość współczynnika U z pośród wszystkich uwzględnianych drzwi/bram. : 
	p_175: 
	p_176: 
	p_177: 
	p_178: 
	p_179: 
	Minimalna graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej wynosi minimum 85 %: 
	p_181: 
	Wnioskodawca wpisuje koszt całkowity zadania w polu nr 182. : 
	p_183: 
	p_184: 
	W polu nr 185. wybiera z listy rozwijanej rodzaj kolektorów słonecznych:• próżniowe, • płaskie,•  inne.: 
	Podaj liczbę kolektorów: 
	W polu nr 187. wnioskodawca wybiera z listy rozwijanej miejsca montażu : • dach, • elewacja,• grunt,• inny.: 
	p_188: 
	p_189: 
	p_190: 
	Wnioskodawca wskazuje:• moc instalacji w polu nr 191., w kWp (kilowatopiki): 
	W polu nr 192. „Czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci dystrybucyjnej?” Wnioskodawca jest zobligowany do wyboru odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.: 
	Wnioskodawca wskazuje: koszt całkowity w polu nr 193.: 
	p_194: 
	Wnioskodawca wpisuje ostatni rozliczony rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku : 
	p_196_nr: 
	plus: 
	minus: 
	należy wpisać imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego: 
	należy wpisać nr-u PESEL wnioskodawcy lub inny unikalny nr identyfikacyjny: 
	należy wpisać stopień pokrewieństwa lub relację do wnioskodawcy; w przypadku Wnioskodawcy wpisać „wnioskodawca”: 
	W przypadku nie osiągania dochodu należy wpisać 0.: 
	p_201: 
	Należy wybrać z listy rozwijanej nazwę i dane adresowe urzędu skarbowego, w którym została złożona deklaracja podatkowa PiT lub wybrać "Urząd gminy", a następnie wpisać dane urzędu gminy, który wystawił nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego.: 
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	p_218: 
	Wnioskowana dotacja:  Wnioskodawca wpisuje kwotę równą lub mniejsza od wyliczonego maksymalnego poziomu dotacji: 
	Wnioskowana pożyczka:  Wnioskodawca wpisuje kwotę równą lub mniejszą od wyliczonego maksymalnego poziomu pożyczki: 
	p_221: 
	Wnioskodawca wskazuje planowany okres karencji w spłacie rat kapitałowych, jeśli wnioskuje o karencję: 
	Wnioskodawca wskazuje planowany okres spłaty pożyczki (do 15 lat) : 
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