Tłuszcz, dnia ………………………………………………….

Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10,
05-240 Tłuszcz

Pismo o wsparcie w zakresie przygotowania
Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu CZYSTE POWIETRZE
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy ………………………………………………………………….………………………….………. ,
2. PESEL: ……………………………..……………………

tel. kontaktowy …………………………………………………………..

3. Adres zamieszkania Wnioskodawcy ………………………………………………………………………………………………..
4. Czy Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim - TAK/NIE *
5. Czy Wnioskodawca pozostaje w ustawowej wspólności majątkowej - TAK/NIE *
6. Jeśli pozostaje w związku małżeńskim to należy podać:
a) Imię i nazwisko Współmałżonka …………………………………………………………………………………………………
b) PESEL: Współmałżonka …………………………..........
c) Czy adres współmałżonka jest taki sam jak Wnioskodawcy - TAK/NIE *
7. Czy Wnioskodawca jest jedynym właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego - TAK/NIE *
8. Jeżeli jest współwłaścicielem to proszę wymienić innych współwłaścicieli:
a) Imię i nazwisko współwłaściciela …………………………………………………………………………………….…………….
b) Adres współwłaściciela …………………………………………………………………………………………………..…..………..
c) Imię i nazwisko współwłaściciela …………………………………………………………………………………..………..…….
d) Adres współwłaściciela …………………………………………………………………………………………………..…..………..
e) Imię i nazwisko współwłaściciela …………………………………………………………………………………….…………….
f) Adres współwłaściciela …………………………………………………………………………………………………..….…….…..
g) Imię i nazwisko współwłaściciela ……………………………………………………………………………………….………….
h) Adres współwłaściciela …………………………………………………………………………………………………..……………..
i)
j)

Imię i nazwisko współwłaściciela ……………………………………………………………………………………….………….
Adres współwłaściciela …………………………………………………………………………………………………..……………..

9.

Adres budynku mieszkalnego, gdy jest inny od zamieszkania …………………………….…………....….……
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..….……......

10. Numer księgi wieczystej WA1W ………………………./……… 11. Numer działki …………………………….…..
12. Rok budowy domu ……………………… 13. Powierzchnia całkowita domu ………………………..………m²
14. Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza

- TAK/NIE *

15. Czy na budynek uzyskano już wcześniej dotację z Programu Czyste Powietrze - TAK/NIE *
16. Z jakiego poziomu dofinansowania będzie mógł skorzystać Wnioskodawca:
a) PODWYŻSZONEGO

b) PODSTAWOWEGO *

17. W ramach potwierdzenia dochodu Wnioskodawca załączy:
a) ZAŚWIADCZENIE o dochodzie na jednego członka rodziny *

b) PIT ……….……

- gdy wniosek składany jest w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2021 roku Wnioskodawca
przedstawia rozliczenia PIT za 2019 rok
- gdy wniosek składany jest w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 roku Wnioskodawca
przedstawia rozliczenia PIT za 2020 rok
18. Czy Wnioskodawca posiada już wystawioną fakturę TAK/NIE *
19. Jeżeli jest wystawiona faktura to proszę podać datę wystawienia ………………………………………………
20. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja
……..… ………..……..….. …………...…….. ……….……..…… …………..……… ……..….…….. ………………….

ZAKRES RZECZOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Czy zakres będzie obejmował wymianę źródła ciepła na paliwo stałe
z pieca ………………………………… na piec …………………………………………………………………………..……………
2. Nazwa producenta nowego pieca i model ……………………………………………………………………………………
3. Jeżeli nowy piec będzie gazowy, to czy Wnioskodawca:
a) będzie kwalifikował koszt projektu przyłącza gazowego - TAK/NIE *
b) będzie kwalifikował koszt opłaty przyłączeniowej przyłącza gazowego - TAK/NIE *
c) będzie kwalifikował koszt wykonania przyłącza gazowego do budynku - TAK/NIE *
d) będzie kwalifikował projekt przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej - TAK/NIE *
4.

Jeżeli jest wykonane przyłącze gazowe do budynku, to czy Wnioskodawca korzystał z gazu ziemnego
np. do kuchenki gazowej- TAK/NIE *

5.

Jeżeli Wnioskodawca korzystał z gazu ziemnego należy przedstawić faktury za gaz z okresu 3
ostatnich lat - TAK/NIE/NIE DOTYCZY *

6.

Czy Wnioskodawca zainteresowany jest dofinansowaniem:
a) na zakup i montaż kolektorów słonecznych - TAK/NIE *
b) na zakup i montaż pomy ciepła - TAK/NIE *
c) na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - TAK/NIE *
d) na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - TAK/NIE *

7.

Czy Wnioskodawca zainteresowany jest dofinansowaniem:
a) na wymianę stolarki okiennej - TAK/NIE * jeżeli TAK to powierzchnia w ………………..m²
b) na wymianę drzwi zewnętrznych - TAK/NIE * jeżeli TAK to powierzchnia w ……………..m²

8.

Czy Wnioskodawca będzie wnioskował na dofinansowanie:
a) na docieplenie ścian zewnętrznych - TAK/NIE * jeżeli TAK to powierzchnia w ……………….…..…..m²
b) na zakup i montaż parapetów zewnętrznych - TAK/NIE *
c) na zakup i montaż orynnowania - TAK/NIE *
d) na zakup i montaż podbitki (pomiędzy elewacją a dachem) - TAK/NIE *
e) na docieplenie fundamentów - TAK/NIE * jeżeli TAK to powierzchnia w ……………….…….……..…..m²
f) na docieplenie przestrzeni podpodłogowych - TAK/NIE * jeżeli TAK to powierzchnia w ……..…..m²
g) na docieplenie dachu lub stropodachu - TAK/NIE * jeżeli TAK to powierzchnia w ……………..…..m²
h) na docieplenie stropu nad nieogrzewanym dachem - TAK/NIE * jeżeli TAK to pow. w ………..…..m²

9.

Czy Wnioskodawca będzie wnioskował na dofinansowanie do dokumentację;
a) wykonanie audytu energetycznego - TAK/NIE * jeżeli TAK to kwota ……………………….…………….. zł
b) projektu przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie - TAK/NIE * jeżeli TAK to …..…………….. zł
c) projektu modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu - TAK/NIE * jeżeli TAK to …..……….….. zł
d) wykonanie ekspertyz - TAK/NIE * jeżeli TAK to kwota ……………………………………….…….…………….. zł

10. Inne informacje istotne do złożenia wniosku o dotację ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że za podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i ponoszę za nie odpowiedzialność.

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

