
Imię i nazwisko wnioskodawcy………………………………………………………………………….. 

Pesel wnioskodawcy…………………………………………………………………………………………. 

Tel kontaktowy………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………… 

Pozostaję w związku 
małżeńskim(tak/nie)………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko współmałżonki/a……………………………………………………………………… 

Pesel współmałżonki/a……………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania współmałżonki/a……………………………………………………………… 

Pozostaję w ustawowej wspólności 
majątkowej(tak/nie)………………………………………………………………………………………… 

Posiadam rozdzielność ze współmałżonką/iem……………………………………………….. 

Jestem właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego/ lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym(właściwe podkreślić)…………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska współwłaścicieli budynku mieszkalnego (jeżeli budynek jest 
przedmiotem współwłasności,  adres każdego z 
nich:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu/województwo, kod 
pocztowy,gmina,poczta)……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres do korespondencji w Polsce………………………………....................................... 

Rachunek bankowy wnioskodawcy właściwy do przekazania 
dotacji……………………………………………………………………………………………………………… 

Dochód roczny wnioskodawcy za 2021r(pozycja nr 113 z Pit-u nr 37)(wpisać 
tylko wtedy, gdy miesięczny dochód na jednego członka rodziny jest wyższy niż 



1564,00zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2189,00zł w 
przypadku gospodarstwa jednoosobowego……………………................................... 

W przypadku średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 
członka rodziny wynoszącego poniżej 1564,00zł ( przypadku gospodarstwa 
wieloosobowego) lub 2189zł (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) 
bardzo proszę o dołączenie zaświadczenia  o dochodach wydanego przez  GOPS  
wystawionego na dane wnioskodawcy z datą nie wcześniejszą, niż 3m-ce przed 
złożeniem wniosku.  

Adres budynku jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego, w którym będzie miało 
miejsce przedsięwzięcie ……………………………………………………................................ 

Czy budynek/lokal jest podłączony do gazu…………………………………………………….  

Obecnie stosowane źródło ciepła(np.piec na węgiel,piec kaflowy,kocioł na 
ekogroszek itd.)……………………………………………………………………………………………….. 

Nr księgi wieczystej ………………………………………………………………………………………….. 

Nr działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i 
budynków)………………………………………………………………………………………………………… 

Czy posiada Pani/Pan gospodarstwo rolne( jeśli tak, to proszę podać liczbę 
hektarów 
przeliczeniowych)…………………………………………………………………………………………… 

Czy na ten budynek/lokal mieszkalny uzyskano już wcześniej dotację(proszę 
wpisać (tak lub nie, jeśli uzyskano dotację, to proszę wpisać datę 
umowy,uzyskaną kwotę dotacji oraz cel dotacji.tj.np wymiana źródła 
ciepła)…………………………………………........................................................................ 

Rok wystąpienia pozwolenia na budowę…………………………………………………………… 

Powierzchnia użytkowa budynku (m2)………………………………………………………………. 

Czy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza (jeśli tak, to proszę 
podać ilość zajmowanej powierzchni w metrach oraz okres prowadzenia 
działalności-np.6 lub 12m-cy)……………………………………………………………………………. 

Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (proszę podać datę pierwszej faktury 
dotyczącej przedsięwzięcia-jeśli już zostały poniesione jakieś koszty z nim 
związane)…………………………………………………………………………………………………………… 



Wyrażam zgodę na doręczenie przez WFOŚiGW w Kielcach korespondencji 
wyłącznie drogą elektroniczną(tak/nie)……………………………………………………… 

Wnioskuję o udzielenie dotacji na następujące pozycje zakresu rzeczowego: 

(proszę podkreślić właściwą pozycję) 

 Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 

 Pompa ciepła powietrze/woda 

 Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej 

 Pompa ciepła powietrze/powietrze 

 Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności 
energetycznej 

 Kocioł gazowy kondensacyjny 

 Kotłownia gazowa 

 Kocioł olejowy kondensacyjny 

 Kocioł zgazowujący drewno -(kotły te mogą być przeznaczone wyłącznie 
do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego, albo do spalania 
biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie 
drewna kawałkowego) 

 Modernizacja instalacji co/cuw 

 Kocioł na pellet drzewny 

 Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie -(taki kocioł musi 
charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości 
≤20 mg/m3 

 Ogrzewanie elektryczne 

 Wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła 

 Mikroinstalacja fotowoltaiczna ( moc od 2kW do 10kW) 
Stolarka okienna( proszę podać ilość okien w 
m2)………………………………………………………………………………………………………….. 
Stolarka drzwiowa (tylko drzwi zewnętrzne, proszę podać ilość w 
m2)…………………………………………………………………………………………………………. 
Ocieplenie przegród budowlanych(proszę podać ilość w m2)………………….. 
Ocieplenie poddasza ogrzewanego/stropu( proszę podać ilość w 
m2)………………………………………………………………………………………………………… 
(Do rozliczenia należy dołączyć „Kalkulator grubości izolacji” 
wydrukowany ze strony WFOŚiGW-dotyczy tylko przedsięwzięć 
związanych z dociepleniem.) 
Wnioskuję o udzielenie dotacji na następujące pozycje(proszę wpisać 
TAK lub NIE): (POLE NIEOBOWIĄZKOWE) 



-audyt energetyczny…………………………………………………………………………… 
-dokumentacja projektowa…………………………………………………………………. 
-ekspertyzy…………………………………………………………………………………………. 
 
 

UWAGA: NA JEDNEJ  BUDYNEK MIESZKALNY MOŻNA ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN 
WNIOSEK W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU, TJ DO KOŃCA 2029 ROKU 
(SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOŃCA 2027 ROKU) 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ (PRZEKAZANIE DOTACJI) NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE 30 
DNI LICZĄC OD DATY WYSTAWIENIA OSTATNIEGO DOKUMENTU DOTYCZACEGO 
TERMOMODERNIZACJI (FAKTURA LUB PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT) 

 

 

 

 

 


