
Informacje niezbędne do przygotowania przez mieszkańca – w celu umówienia się na 
przygotowanie wniosku w programie „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy: 

 I. DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY:  

• dane osobowe wnioskodawcy, w tym nr PESEL,  

• adres e-mail oraz nr telefonu do kontaktu,  

• adres do korespondencji oraz adres email pełnomocnika (jeśli w imieniu wnioskodawcy 
występuje pełnomocnik) 

• dane osobowe współmałżonka oraz współwłaścicieli nieruchomości (jeśli dotyczy),  

• dokładny adres, numer księgi wieczystej (w systemie numeracji OP1K/…) oraz numer działki 
właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu                                        

(zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego w portalu beneficjenta 
(https://portal.wfosigw.opole.pl/sciezka-przez-wfosigw) - w przypadku braku księgi wieczystej 
dla danego budynku mieszkalnego lub nieruchomości na której jest położony dany budynek 
mieszkalny - do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności). 

• numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania,  

• rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy  

• powierzchnia całkowita budynku/ lokalu mieszkalnego (m2),  

• dokładna wartość dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok 
złożenia wniosku, wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo 
rolne, świadczenia rodzinne itp.). Wartość dochodu jest podana w pozycji „Podstawa 
obliczenia podatku” w ostatnim zeznaniu podatkowym PIT.  
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, dostępnego do 
pobrania w portalu beneficjenta pod linkiem https://portal.wfosigw.opole.pl/sciezka-przez-
wfosigw 
 
• jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego 
dokumentu księgowego),  

• w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia 
budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku 
prowadzenia działalności w tym budynku),  

• w przypadku uprawnienia do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania - 
zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, przez 
organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy 
Reńska Wieś jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Reńskiej Wsi), nie wcześniej niż 
3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, 



•  w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania - gdy wnioskodawca ma ustalone prawo 
do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy 
zaświadczenie, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo 
wskazanie jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać                        
w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 
o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). 
 
II. DOTYCZĄCE INWESTYCJI:  

1. W zakresie wymiany źródła ciepła:  

• rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz planowanego nowego źródła 
ogrzewania,  

• informacja czy konieczne jest wykonanie przyłącza do sieci gazowej,  

• jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet - informacja o emisyjności urządzenia 
(powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie 
wymogów ekoprojektu (ecodesign),  

• jeśli przedsięwzięcie dotyczy pompy ciepła powietrze/woda - informacja o klasie 
efektywności energetycznej klasa A+ czy klasa A++ lub lepsza (dla temperatury zasilania 55oC) 

• informacja czy planowana jest również instalacja mikroinstalacji fotowoltaicznej  

2. W zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.  

3. W zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej.  

Jeśli wnioskodawcą jest osoba pozostająca w związku małżeńskim współmałżonek musi 
wyrazić zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia (właściwa 
część wniosku o dofinansowanie).  

Wniosek o dofinansowanie może złożyć jedynie osoba posiadająca prawo własności budynku. 
Jeśli własność budynku pozostaje w rękach kilku współwłaścicieli wszyscy oni muszą wyrazić 
zgodę na realizację przedsięwzięcia podpisując stosowne oświadczenia (właściwa część 
wniosku o dofinansowanie). 

Do wniosku należy przedłożyć pełnomocnictwo (o ile w imieniu wnioskodawcy występuje 
pełnomocnik) 

 

Informacja dot. programu CZYSTE POWIETRZE + czyli dofinansowania w formie dotacji                                            
z prefinansowaniem. Dokumenty należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków 
o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem 
zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, 
wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem 
punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) 
został poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca 
zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia. 


