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INSTRUKCJA WYPEtNIANIA WNIOSKU

o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze
(z metodykq wyliczania dochodu)

1. Wniosek sktada s\q w wersji elektronicznej poprzez:

a. aplikacj^ internetowq (tj. Portal Beneficjenta dost^pny na stronie WFOSiGW)

b. uzycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ktory wywotuje skutki prawne
rownowazne podpisowi wtasnorQcznemu

c. uzycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby ztozyc wniosek w wersji elektronicznej w kazdym z powyzej wymienionych przypadkow,
koniecznejest zarejestrowanie konta w Portal Beneficjenta na stronie WFOSiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta b^dzie mozliwe pobranie aktualnej elektronicznej wersji
wniosku. Tak pobrany aktualny wniosek w wersji elektronicznej nalezy wypetnic i ztozyc
poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierdwa), lub pbprzez ePUAP
po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zat.i'fahym (wysytka wniosku
wytqcznie elektronicznie -wymaganawytqczriie wersja elektroniczna).

W przypadku, gdy wersja elektroniczna wniosku b^dzie wysyfana przy uzyciu ePUAP lub
podpisu kwalifikowanego, nalezy rowniez pamiQtae o zatqczeniu w postaci elektronicznej
wszystkich wymaganych zatqcznikow do wniosku.

2. W przypadku, gdywnioskodawca nie ma mozliwosei zastosowania podpisu profilem zaufanym
ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyta poprzez Portal Beneficjenta WFOSiGW wersj^
elektronicznq wniosku, drukuje wniosek I wysyta jego podpisanq wersj^ papierowq wraz z
wymaganymi zatqcznikami drogq pocztowq na adres WFOSiGW. Petna instrukcja sktadania
wniosku przyuzyciu Portalu Beneficjenta zostata udostQpniona w Bazie Wiedzy portalu.

3. W przypadku gdy wnioskodawca nie ma mozliwosci ztozenia wniosku drogq elektronicznq w
sposob o ktorym mowaw ust. 1 i 2, dopuszczalne jest ztozenie wniosku wraz z zat^cznikami
jedynie w formie papierowej (aktualny formularz do pobrania w siedzibie wtasciwego
WFOSiGWIubjegooddziale.........).

4. WniOseksktada si^ w terminach wskazanych w ogfoszeniu o naborze. 0 zachowaniu terminu
zfozen ja wn ios ku decyd uje:

a. dla wniosku sktadanego przy uzyciu aplikacji internetowej - data jego wystania na skrzynkq
podawczq WFOSiGW znajdujqcq SJQ na elektronicznej Platformie Ustug Administracji
Publicznej(ePUAP)

b. dla wniosku w formie papierowej, w tym dla wniosku sktadanego przez aplikacjQ
internetowq bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego
profilem zaufanym ePUAP:

•^ termin wptywu wniosku do kancelarii WFOSiGW -jezeli wniosek o dofinansowanie
zostat dostarczony osobiscie albo za posrednictwem kuriera, lub

^ data nadania w polskiej placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcjQ
operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy petni Poczta Polska S.A.).
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5. Sposob potwierdzenia terminu wptywu wniosku do WFOSiGW:

a. wnioski w wersji elektronicznej ztozone poprzez elektroniczng Platform^ Ustug
Administracji Publicznej (EPUAP) po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub
profilem zaufanym (wytqcznie wersja elektroniczna) - potwierdzenie wygenerowane
przez powyzszy system (UPP,UPO)

b. wnioski sktadane przez Portal Beneficjenta - potwierdzenie na dostarczonej do biura
WFOSiGW wersji papierowej wniosku w Portalu Beneficjenta (zgodnq z przestang wersjq
elektronicznq), potwierdzeniem terminu wptywu jest stempel kancelarii na pierwszej
stroniewniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru przesytki.

c. wnioski w wersji papierowej (wypetniane rQcznie) - potwierdzeniem terminu jest stempel
kancelarii na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie lub potwierdzenie odbioru
przesytki

4, We wniosku (CZQSC A, B, C, D, E, F, G) nalezy wypetnic wszystkie zielone pola.

5, Informacje zawarte w formularzu powinny bye aktualne izgodne ze stanem faktycznym.
6. Jesli informacja wymaga wi^cej miejsca, niz to przewidziane we wniosku o dbfinansowanie, nalezy
dotqczyc dodatkowy zatqcznik, podpisany przez wnioskodawc^, zawierajqcy dodatkowy opis
do poszczegolnych punktow tego wniosku.

Uwaga! Przed_przystaDieniem do wvpethienia wnioskti, Wnioskodawca powinien zapoznac sie z
obiasnieniami dla rodzaiow pol wvsteDUJgcvch we wniosku, poprzez klikniecie w lewym gornym rpku
formularza wniosku_wokno .J'ompc dla beneficientadot^poiwnioskuIPrzeczYtaj przed wypetnieniem"

7. Szata graficzna formularza zostata opracowana wtakisposob, by utatwic identyfikacj^ pol. Ponizej
znajduje si^ apis znaczenia kolorow pol wyst^pujqcych wformularzu wniosku i zastosowanej pomocy
kontekstowej.
a) - na zielono wraz z dodatkowym szarym przyciskiemlpo prawej stronie, oznaczane sq pola wyboru.
Po klikni^ciu przycisku pojawi SJQ lista rozwijana,

b) - zielone pole tekstowe, w tych polach moznawpisywac wymagane tresci,

c) - szare pole - nie ma mozliwosci ich uzupetniania, bez dodatkowej aktywacji pol,

d) - pole ezerwQine pznacza, ze||iA/pisano niepoprawnq wartosc - pole zawiera btqd, ktory nalezy
poprawic przedwystaniem v^niosku do funduszu,

e) - po najechaniu kursorem ha czerwone pole z btQdem wyswietla s\q dodatkowa pomoc z opisem
bt^du,

f)- przycisk "i" - po nacisni^ciu pojawia si^ dodatkowei wyjasnienie na temat pola obok ktorego
wystQpuje.

g) - pola niebieskie wypetniane sq automatycznie na podstawie wprowadzonych wczesniej danych, w
tym polu nie mozna wpisactresci.

h) weryfikacja formularza - przycisk sprawdzajqcy poprawnosc wypetnienia formularza i ostatecznq
weryfikacj^ wprowadzonych danych. PamiQtaj, by przed przekazaniem wniosku zweryfikowac
formularz.
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W niektorych miejscach pola tekstowe sq punktowane - kolejne pozycje mogq bye dodawane zgodnie
z potrzebami.

Niektore pola sq ze sobq powiqzane, tzn. opcje ich wypetniania zalezq od wczesniej wprowadzonych
danych. Dlatego zaleca si^ wypetniac formularz po kolei.

StOWNIK POJ^C I WYKAZ SKROTOW

> Aplikacja internetowa - narz^dzie systemu internetowego, stuzqce do wypetnienia j ztozenia
wniosku o dofinansowanie w systemic elektronicznym.

> Intensywnosc dofinansowania - procent kosztow kwalifikowanych do dofinansowania w formie
dotacji oraz pozyczki, okreslony na podstawie kwoty miesi^cznego dochodu przypadajgcego na
osob^ w gospodarstwie domowym w cz^sci C wniosku o dofinansowanie.

Intensywnosc powiqzana zostafa z odpowiedniq Grupq oznakowanqnumeramj od I do VII, wg
zasady, iz wnioskodawcy zakwalifikowani do Grupy o najnizszYch dochpdach mogq uzyskac
najwyzszy procent dofinansowania w formie dotacji;

> Koszt catkowity - koszt catego przedsiQW2iQcia|obejmujqcy zarowno koszty kwalifikowane, jak
i niekwalifikowane.

> Koszt kwalifikowany - koszt przedsi^wzi^cia poniesiony w okresie zgodnym z zapisami Programu
priorytetowego pkt 6 i zgodny z nim co do zakresu rzeczowego, ograniczony maksymalnymi
kosztami jednostkowymi wskazanymi w pkt 9 Programu. Jesli w budynku jest prowadzona
dziatalnosc gospodarcza, wysokosc kosztow kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie
do powierzchni zajmowanej pod dziatalnoscgospodarczq.

> Kwota kosztdw kwalifikowanych dla cz^sci dotacyjnej - koszty kwalifikowane, na ktore
Wnioskodawca moze otrzymac dofinansowanie w formie dotacji.

> Kwota kosztow kwalifikowanych dla cz^sci pozyczkowej - koszty kwalifikowane, na ktore
Wnioskodawca moze otrzymac dofinansowanie wytgcznie w formie pozyczki.

> kWp - kilowatopik- maksymalna moc, jakqmozna uzyskac z zaplanowanej instalacji.
> A (lambda)—wspofczynnikprzewodzeniaciepta [W/(mK)J.
> Maksymalny poziom dotacji -iloczyn maksymalnej kwoty kosztow kwalifikowanych dla cz^sci

dotacyjnej ( nie wi^cej niz 53 000 zt) i intensywnosci dofinansowania.
> Maksymalny pozjom pozyczki - maksymalna wartosc pozyczki, jakq moze otrzymac

Wnioskodawca, obejmujqca wytqcznie koszty kwalifikowalne, pomniejszone o kwotq dotacji.
> Miesi^czny dochdd na osbb^ w gospodarstwie domowym - jest to suma dochodow wszystkich

osob w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy poprzedzajqcy
ztozenie wniosku, podzielona na 12 miesJQcy oraz na liczb^ osob w gospodarstwie domowym.
Metodyka liczenia dochodu znajduje siQ w cz^sci C instrukcji wypetniania wniosku
odofinansowanie.

> Przedsi^wzi^cie - grupa zadari uwzgl^dnionych przez Wnioskodawc^ w cz^sci 8.2.2 oraz B.2.3
wniosku o dofinansowanie (uproszczona analiza energetyczna) lub wynikajqca
z przeprowadzonego audytu energetycznego budynku, ktore b^dq realizowane lub ktore juz
zostaty zrealizowane w okresie nie wczesniejszym niz 12 miesi^cy od daty ztozenia wniosku
o dofinansowanie.

> Srodki wtasne wnioskodawcy - srodki, jakie wnioskodawca przeznaczy na wspotfinansowanie
przedsiQwziQCia.
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> Uproszczona analiza energetyczna - ocena stanu technicznego, wskazania zakresu rzeczowego
oraz wyliczenia kosztow modernizacji dla rozpatrywanego budynku mieszkalnego w ramach
Programu priorytetowego Czyste powietrze, polegajqca na wypetnieniu formularza wniosku w
punkcie B.2.2. oraz B.2.3, zgodnie z przyj^tq metodykq zawartq w niniejszej instrukcji. Wyliczenia
niezb^dne do wykonania niniejszej analizy Wnioskodawca moze uzyskac automatycznie poprzez
aplikacj^ internetowq.

> Audyt energetyczny - dokument w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow.

> D - wspotczynnik przenikania ciepta [W/(m2K)] dla przegrod, okien i drzwi; wartosci dopuszczalne
wspotczynnikow sq okreslone w Warunkach Technicznych (WT 2021),

> Wnioskowane wsparcie - kwota wnioskowanej dotacji / pozyczki (kwotynie mogq bye wyzsze, niz
maksymalna kwota dotacji / pozyczki).

> WT 2021 - warunki techniczne obowiqzujqce od 31.12.202Q|r. wg rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniczhych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z pozn. zm;).

> RozpoczQcie przedsiQwzi^cia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego
(data wystawienia pierwszej faktury lub rownowaznego dokumentu ksiQgowego) zwiqzanego z
realizacjq przedsi^wziqcia i maze nastqpic:

od 01.01.2018 leczinie wczesniej, njzl2 miesigcy przed dni&m ztozenia wniosku o
dofinansowanie dlawnioskowztozonych do 30.06.2019 r.,
nie wczesniej niz ztozehie wniosfcu o dofinansowanie, dla wnioskow ztozonych
od 01.07.2019r., z wyt|czeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznwego,
ktore mogq bye wykonane wczesniej.

> Zakoriczenie przedsi^wzi^cia (datawysfawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu) oznacza
rzeczowe zakonczenie wszystkicH iprac obJQtych umowq o dofinansowanie, pozwalajqce na
prawidtowq eksp|oataGJ^ zamontowanych urzqdzeri oraz - jesli dotyczy - gwarantujqce
dotrzymanie przez modernizowane przegrpdy zewn^trzne wymagari technicznych wskazanych w
Programie. Poniesienie ostatniego kosztu hie moze nastqpic pozniej niz 24 miesiqce po podpisaniu
umowy. Przedsiqwzi^cie nie moze zostac zakonczone przed dniem ztozenia wniosku o
dofinansowanie. Data zakoriczenia przedsiQwziQcia jest potwierdzana w ostatnim protokole
odbioru robot wykohawcy lub w prdtokole koncowym w przypadku przeprowadzenia kontroli
przez przedstawiciela wfosigw.

> Okres realizacji przedsiQwzi^cia - wynosi do 24 miesi^cy od daty zawarcia umowy
o dofinansowariie, leez nie pozniej, niz do 30.06.2029 r.

A. INFORMAUE OGOLNE

1. Termin realizacji przedsi^wziqcia
W pierwszej kolejnosci Wnioskodawca ( pole nr 3.) zaznacza kratk^:
- ,,Ztozenie wniosku" , gdy wniosek jest sktadany po raz pierwszy przez Wnioskodawc^;
- ,,Korekta wniosku", gdy wniosek jest sktadany po raz kolejny, po wprowadzonych poprawkach.
Nast^pnie Wnioskodawca wpisuje dat^ rozpocz^cia inwestycji (pole nr 4.), a takze planowany
orientacyjnyterminzakoriczenia inwestycji (pole nr5.)-podajqcz listyrozwijanej :dzieri, miesiqci rok.
Czas realizacji przedsi^wzi^cia nie maze bye dtuzszy niz 24 miesiqce od daty podpisania umowy
o dofinansowanie.
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Przy wpisywaniu powyzszych danych nalezy zwrocic uwagq na widniejqcy po prawej stronie istotny
komunikat:

Uwaga!
Rozpoczecie przedsiewziecia rozumiane jest iako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowaneeo
zwigzanego z realizacjg zadania poniesioneeo PO 01.01.2018 r.

2. Dane Wnioskodawcy

Wnioskodawca wypetnia w tabeli wszystkie dane zgodnie z nazwq pola (pola od nr 6. do 31.).
Pole nr 14., 15., 16.,17. w przypadku wypetniania wniosku za pomocq aplikacji internetowej mozliwy
jest wybor wtasciwego wojewodztwa, powiatu, gminy i miejscowosci z rozwijanej listy; w wersji
papierowej Wnioskodawca sam wpisuje wtasciwe dane.
Wnioskodawca w polach 11.,11A.,12., jest zobowiqzany do podania adresu e-mail oraz numeru co
najmniej jednego z dwoch wymienionych telefonow (komorkowego, stacjonarnego). W przypadku
brak ktoregos z nr telefonu , wnioskodawca wpisuje stowo ,,brak"
Pola do wypetnienia ktore sa opcionalne:

NIP (pole nr 9.) - jesli Wnioskodawca rozlicza si^ z urzgdem skarbowym podajqc numer
NIP.Podanie nr NIP nie jest wymagane;

pole nr 10. - wybor wfaseiwego Urz^du Skarbowego dla Wnioskodawcy z rozwijanej listy
w aplikacji internetowej;

adres do korespondencji (pola od nr 23. do31.)—Wnioskodawca( pole 22.) zaznacza kratk^,
jesli adres jest inny niz wskazano w pkt. A 2.b) i wypetnia wskazane pola. W przeciwnym
wypadku, adres do korespondencji zostajetakisamjakadreszamieszkania.

3. Rachunek bankowy wnioskodawcy do przekazania srodkow finansowych.
W polu nr 32. Wnioskodawca podaje petny 26-cyfrowy numer rachunku, bez wprowadzania spacji
pomi^dzy cyframi. Po wpisaniu petnego numeru raGliunku, »Nazwa banku" ( pole nr 33.), zostanie
uzupetnione automatycznie o nazwe banku w ktorym wnioskodawca posiada rachunek.

B. INFORMAUEO PRZEDSI^WZI^CIU

1. Informacje ogolne dotyczqce budynku/lokalu mieszkalnego z wyodr^bnionq ksi^gq wieczystq:

> Adres budynku/lokalu i liczba lokali - Jezeli adres budynku/lokalu, w ktorym ma bye
realizowane przedsi^wzi^ciejesttaki samjak adres zamieszkania, to Wnioskodawca zaznacza
kratk^ ,,Taki Sam adres przedsi^wzi^cia jak adres zamieszkania". Jezeli adres budynku/lokalu
jest inny, niz adres zamieszkania, Wnioskodawca wypetnia w tabeli wszystkie pola dotyczqce
lokalizacji inwestycji oraz liczby lokali, przy czym liczba lokali nie moze przekroczyc dwoch
(pola od nr34. do 42.);

Nr ksi^gi wieczystej i Nr ewidencyjny dziatki -Wnioskodawca podaje numer ksi^gi wieczystej
budynku (pole nr 43.); jesli numer ksi^gi wieczystej nie jest znany,Wnioskodawca wpisuje
sfowo ,,brak" i zobowiqzany jest dotqczyc wtasciwe dokumenty potwierdzajqce prawo
wtasnosci do nieruchomosci np. umow^ sprzedazy w formie aktu notarialnego; nast^pnie
Wnioskodawca podaje nr ewidencyjny dziatki (pole 44.)
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Powierzchnia catkowita budynku/lokalu mieszkalnego z wyodrQbnionq ksi^gq wieczystq
[m2] -Wnioskodawca podaje catkowitq powierzchni^ budynku/ lokalu mieszkalnego (pole nr
45.), dodatkowo deklaruje powierzchni^ wykorzystywanq na prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej (pole nr46.)-jeslitaka dziatalnoscjest prowadzona w budynku, ktorego dotyczy
przedsi^wzi^cie. Jesti powierzchnia przeznaczona na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej
przekracza 30% powierzchni catkowitej budynku/ lokalu mieszkalnego, przedsi^wzi^cie nie
maze bye dofinansowane. Przyjmuje SJQ, ze powierzchnia na ktorej prowadzona jest
dziatalnosc gospodarcza stanowi powierzchni^ lokalu uzytkowego.

Uwaga! W przypadku, gdy w budynku mieszkalnym/ lokalu mieszkalnym, w ktorym realizowane
jest przedsiQwzi^cie prowadzona jest dziatalnosc gospodarcza, wysokosekosztow kwalifikowanych
jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej.

Rok oddania budynku do uzytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczQcie budowy
(pole nr 47.) - w przypadku budynkow istniejgcych, gdy niejest znany doktadny rok uzyskania
zgody na rozpoczQcie budowy, Wnioskodawca podaje orientacyjny rok oddania budynku do
uzytkowania. W przypadku budynkow nowo budowanych Wriloskodawca podaje rok
uzyskania zgody na rozpoczyie budowy. W przypadku, gdyzgoda na rozpocz^cie budowy
zostata wydana po 15 grudnia 2002 roku iprzed t.01.2003 roku,wpisujemy 2003 rok.
W polu nr 48. Wnioskodawca zaznacza rodzaj budynku, ktorego przedsiQwzi^cie dotyczy;
do wyboru budynek:

Istniejqcy

Nowo budowany

Wyjasnienie o mozliwosci finansowania - budynek istniejqcy
Wg zasad okreslohyeh w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze, do dofinansowania kwalifikujq
SJQ koszty demontazii i wymianyzrodetcieptanapaliwa state (kociot na w^giel, kociof na biomasQ), nie
spetniajqce wymagari okreslonych w zatqczniku do Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia
1 sierpnia2017 r. wsprawie wymagari dla kottow na paliwa state (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) a takze
pozostatych zrodet ciepta na paliwo state takich jak:, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojqcy typu
koza, trzonkuchenny,ktore sq zainstalowane na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej.

> Gdy Wniosk&dawca zaznaczy budynek istniejqcy oraz planuje wymian^ jednego lub dwoch
zrodet ciepta na spetniajgce wymagania techniczne okreslone w Programie priorytetowym
CzystepowierzefWymaganiatechniczne-zat. l),w6wczas maze ubiegacsi^odofinansowanie
pozostatych zadah okreslonych w cz^sci B. pkt.2. formularza Wniosku o dofinansowanie,
(Rodzaj przedsi^wziQcia - zakres rzeczowy).

> W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy budynek istniejqcy, a ma juz zainstalowane jedno
lub dwa zrodta ciepta, spetniajqce wymagania techniczne okreslone w Programie
priorytetowym Czyste powietrze (Wymagania techniczne - zat. 1) , a uzyskanie zgody na
rozpocz^cie budowy lub oddania budynku do uzytkowania nastqpito przed wejsciem w zycie
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r.,

6



•I

poz. 1422, z pozn. zm.), tj. przed 15 grudnia 2002 r., wowczas moze ubiegac si^
o dofinansowanie pozostatych zadari okreslonych w cz^sci B. pkt.2. formularza Wniosku
o dofinansowanie, (Rodzaj przedsiqwzi^cia-zakres rzeczowy).

> W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy budynek istniejqcy, a planuje wymian^ jednego lub
dwoch zrodet ciepfa na spetniajqce wymagania techniczne okreslone w Programie
priorytetowym Czyste powietrze (Wymaganiatechniczne-zaf. 1), natomiast uzyskaniezgody
na rozpocz^cie budowy lub oddania budynku do uzytkowania nastqpito po wejsciu w zycie
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. D. z 2015 r.,
poz. 1422, z pozn. zm.), tj. po 15 grudnia 2002 r., wowczas moze ubiegac siQ o dofinansowanie
pozostatych zadari okreslonych w CZQSCI B. pkt.2. formularza Wniosku o dofinansowanie,
(Rodzaj przedsiQwziqcia - zakres rzeczowy).

> W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy posiadanie budynku istniejqcego, ma juz
zainstalowane jedno lub dwa zrodta ciepta spetniajqce wymagania techniczne okreslone
w programie, a uzyskanie zgody na rozpoczQcie budowy nastqpito po wejsciu w zycie
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2015 r., poz.
1422, z pozn. zm.), tj. po 15 grudnia 2002 roKu, wowczas moze ubiegac sii? o dofinansowanie
wformie pozyczki jedynie na mikroinstalacj^fotowoltaicznq j^lub na kolektory sfoneczne.

Wyjasnienie o mozliwosci finansowania dla budynku nowo budowanego.
> Gdy Wnioskodawca zaznaczy budYnek nowo budowany oraz planuje zakup i montaz jednego

lub dwoch zrodet ciepta wraz z przytqczami spetniajqcych wymagania techniczne okreslone
w programie, wowczas maze ubiegac siq rowniez o dofinansowanie mikroinstalacji
fotowoltaicznej lub/i kolektorow stonecznych w formie pozyczki oraz wentylacji mechanicznej
wraz z odzyskiem ciepta w formie dotacji.

> GdyWnioskodawca zaznaczy budynek nowo budowany oraz posiada juz zamontowanejedno
lub dwa zrodta ciepta spetniajqce wymagania techniczne okreslone w programie, wowczas
maze ubiegac siq o dofinansowahie wformie pozyczki mikroinstalacji fotowoltaicznej i/lub
kolektorow stonecznych oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta w formie
data cji.

Ponadto, dla budynku nowo budowanego Wnioskodawca musi wykazac, iz przegrody, okna i drzwi
zewnerzne spetniajq lub b^dq spetniac parametry zwiqzane z izolacyjnosciq cieplnq
okreslone w pktl Zatqcznika nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z pozn. zm.), obowiqzujqce od 31 grudnia 2020 roku.

Rodzaj obecnie stosowanego paliwa na cele ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania cieptej
wody uzytkowej - dla zrodta ciepta I w polu nr 49. Wnioskodawca wpisuje obecnie stosowany
rodzaj paliwa wykorzystywany na cele ogrzewania lub ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej tj. (do wyboru):

nie dotyczy

w^giel

biomasa
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ciepto sieciowe
energia elektryczna

gazziemny

gaz propan - butan
olej opatowy
geotermalna/aerotermalna

W przypadku posiadania zrodta ciepta II (pole nr 50.), Wnioskodawca post^puje w taki sam sposob
jak dla zrodta ciepta I. Jezeli wnioskodawca nie posiada dodatkowego zrodta ciepta wybiera z listy
„ nie dotyczy".
W przypadku, gdy przedsi^wzi^ciejest realizowane w nowo budowanym budynku, automatycznie
zostanie wprowadzony komunikat ,,nie dotyczy".

2. Rodzaj przedsi^wzi^cia - zakres rzeczowy
Dla poszczegolnych zakresow rzeczowych zawartych w pkt. B.2. od pkt. 2.1. do 2.3. Wnioskodawca
wypetnia m.in. pola dotyczqce rzeczywistych kosztow. Wyliczenie kosztow kwalifikdwanych nastqpi
w zaleznosci od wybranej do wypetnienia formy wniosku:

> automatycznie przez aplikacj? internetowq
lub

> samodzielnie przez WnioskodawcQ (wprzypadktJ wniosku wwersji papierowej),
biorqc pod uwag^ jednostkowe malksymalne il|koszty| kwalifikowane okreslone w Programie
Priorytetowym Czyste Powietrze (pkt 9),
Koszt kwalifikowany dla kazdejpozycjiliezonyjestjakdikoszt catkbwity z ograniczeniem do limitu
kosztow jednostokowych dla dahej pozyqi, pomnozon^^^^^^^ wskaznik udziatu powierzchni
mieszkalnej ( z wytqczeniem powierzchni pod dziatalntisc gospodarczq) wstosunku do powierzchni
catkowitej.

W przypadku, gdy koszt catkowity dla poszczegolnych zakresow rzeczowych jest wyzszy,
nizdopuszczalny koszt jednostkowy danego elementu, okreslony w punkcie 9 Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze, wowezasiA/ polu ,,Koszt kwalifikowany" zostaje uwzglQdniony
maksymalny koszt kwalifikowanywg warunkow przyj^tych w programie, pomniejszony proporcjonalne
do powierzehni zajmowanejna prowadzenie dziatalnosci gospodarczej.

2.1. CZQSC ddtyczqca dokumentacji projektowej (dokumentacja nieobowigzkowa)
Rodzaj dokumentacji (poleSl.)

> zadanie rtie dotyczv budynkow nowo_bydpwanvch_orai budynkow istniejacvch, ktore
otrzvmatv pozwoleme na bydowg p5_15.12.2002r. i w ktorych zrodta ciepta spetniaia
wvmagania techniczne okreslone w Proeramie priorvtetowym Czyste powietrze.

Wnioskodawca wybiera, zaznaczajqc w kratkach, rodzaj dokumentacji, ktora zostata przygotowana
na potrzeby Programu priorytetowego Czyste powietrze. Po zaznaczeniu wybranych dokumentow,
aktywujq si^zielone pola, w ktorych Wnioskodawca wpisuje koszt dokumentacji przygotowanej na
potrzeby projektu (jezeli taka dokumentacja zostata sporzqdzona na potrzeby przedsiQwzi^cia).
Wnioskodawca ma mozliwosc wypetnienia pol (od pola nr 52. do pola 55.), nast^pnie poprzez aplikacj^
internetowq lub samodzielnie (wersja papierowa wniosku) Wnioskodawca wylicza i wpisuje koszt
catkowity w polu 56., a nast^pnie koszt kwalifikowany w polu 57.

8



u> •I

Uwaga; W przypadku gdy Wnioskodawca posiada audyt energetyczny, ktory zostat sporzqdzony przed
1.01.2018 r. wg warunkow technicznych dla przegrod jakie b^dq obowiqzywac po 31.12.2020r., to nie
maze zaliczyc kosztow wykonania audytow do kosztow kwalifikowanych. W takim przypadku, jezeli
wnioskodawca chce skorzystac z takiego audytu przy wypetnianiu CZQSCJ B.2 wniosku
o dofinansowanie, powinien w polu 52. Wpisac wartosc liczbowg ,,0" (zero).Wowczas Wnioskodawca
maze przepisac wymagane dane z audytu do uproszczonej analizy energetycznej, ale bez kwalifikacji
kosztu audytu energetycznego.

2.2. Uproszczona analiza energetyczna

Uwaga! W tej cz^sci instrukcji zostanq omowione rodzaje przedsi^wzi^c jakie mogq zostac
zrealizowane przez Wnioskodawc^, zarowno w budynkach istniejqcych, jak i nowobudowanych,
wzaleznosci od roku oddania budynku do uzytkowania albo roku uzyskania zgody na rozpocz^cie
budowy oraz przy uwzglednieniu istniejqcego/ych i planowanego/ych zrodetciepta.

^'1) Zakup i montaz nowego zrodta ciepta
Ta cz^sc dotyczy rowniez budynkow istniejqcych Jak i nowo buddwanych, ktore posiadajq juz
zrodto/a ciepta spetniajqce wymagania w Programie prorytetowym Czyste powietrze.

DLA BUDYNKOW ISTNIEJACYCH

WARIANT 1

Tok post^powania przy zaznaczeniu w polu 48 - Budynek istniejqcy , w polu 47 - rok oddania
budynku do uzytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpocz^cie budowy do 15.12.2002r.,
gdy wnioskodawcachce wymienic stare zrodto/a ciepta ha paliwa state (wegiel , biomasa) na nowe,
spetnajqce wymagania techniczne okreslone wProgramie Priorytetowym Czyste Powietrze.

W pierwszej kolejnosci Wnioskodawcaw poly 58. zaznacza w kratce ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo
ciepta I nie spetnia wymagan technicznych okreslonych w programie priorytetowym" Czyste
Pow/etrze". Po zaznaGzeniu, zostajq odblokowane pola od 59 do 63. W polu 59 wnioskodawca z listy
rozwijanej wybiera obecnie stosowane zrodto ciepta na paliwo state ,,lstniejqce zrodto I"

Wnioskodawca z listy rozwijanej ma do wyboru nast^pujqce rodzaje zrodet ciepta, ktory planuje
wymienic:

kociotna paliwo state

kociotna biomas?

piec kaflowy

kominek

piecwolnostojqcytypu koza

trzon kuchenny

Wnioskodawca w polu nr 60. ,,Planowane zrodto I" wybiera z listy rozwijanej rodzaj zrodta ciepta, ktory
planuje zamontowac:

kociot na w^giel
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kociotna biomas?
WQzetcieplny

system ogrzewania elektrycznego
kociotgazowy kondensacyjny
pompa ciepta grunt lub woda
pompa ciepta powietrzna
kociot olejowy

nast^pnie w polu nr 61. wybiera z listy rozwijanej ,,Przeznaczenie zrodta ciepta":
ogrzewanie;

ogrzewanie oraz przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Uwaga: nie jest mozliwe zamontowanie zrodta ciepta na potrzebv wvtacznie cieDtei_wod^uzytkowei

Dla wnioskow wypetnianych w aplikacji internetowej w polu nr 6Z.| /Coszf cdtkgwity nalezy wpisac
kwot^ kosztu catkowitego planowanego zrodta ciepta I, wowczas pole nr 63. Koszt kwalifikowany
wypetni si^ automatycznie na podstawie wczesniej wprowadzonych informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersji wnioskiilwartosci dla pola nr 62. i 63. Wnioskodawca
wylicza samodzielnie.

W taki sam sposob Wnioskodawca postQpuje przy wyborzeii drugiego zrodta ciepta wypetniajqc
odpowiednio pola od nr 64. do nr 69 formylarza wniosku.
Dla wnioskow wypetnianych w aplikaeji internetowej, w pQlu nr 68. Keezt cafkowity nalezy wpisac
kwotQ kosztu catkowitego planowanego zrodta cieptaWli, wowezas pole nr 69. Koszt kwalifikowany
wypetni SIQ automatycznie na podstawiewezesniej wprowadzonych informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersjlwnibsku wartosci dla pola nr 68. i 69. Wnioskodawca
kwalifikowany wylicza samodzielnie.

Uwaga do pola 58. i 64.!
> Jezeli Wriioskodawca bbecnie posiada|dwa zrodta ciepta, ale zamierza z jednego z nich

zrezygnowaG,:to w polach 58. lub 64. niielzaznacza zadnej kratki, wowczas pola od 59. do 63.
lub pola od 65. do 69. sq nieaktywne;

> Jezeli Wnioskodawca obecnie posiada tylko jedno zrodto ciepta, a chciatby zamontowac
dodatkowo kolejne zrodto ciepta, to wowczas zaznacza kratk^ ,,0swiadczam, ze istniejqce
zroc/to ciepfa I niespefniawymagan technicznych okreslonych w programie Czyste Powietrze"
, \ub,,OswiadcZam, zeistniejqcezrodfo ciepta llniespetnia wymagan technicznych okreslonych
w prog ramie Czyste Powietrze" a nast^pnie w polu 59. lub 65. wybiera z listy rozwijanej ,,nie
dotyczy", a w polach 60. i 66. rodzaj kolejnego zrodta ciepta i polach 61. i 67. jego
przeznaczenie.

Uwaga! Wg zasad okreslonych w programie, Wnioskodawca jest zobligowany do przeprowadzenia
analizy mozliwosci przytgczenia si^ do lokalnej sieci cieptowniczej oraz do dokonania analizy mozliwosci
przytqczenia do sieci dystrybucji gazu (wytqcznie w przypadku zakupu i montazu kotta na paliwo state).
W przypadku, gdy podtgcznie do lokalnej sieci cieptowniczej przez Wnioskodawcq na danym obszarze
nie jest mozliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie, wowczas zaznacza kratk^ z odpowiednim
oswiadczeniem, ktore zamieszczonejest na koricu formularza wniosku.
Podobnie jest w przypadku gdy Wnioskodawca nie ma mozliwosci podtqczenia s\q do sieci dystrybucji
gazu lub nie jest uzasadnione ekonomicznie, wowczas rowniez zaznacza odpowienie oswiadczenie.
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Zaznaczenie powyzszych oswiadczeri pozwala Wnioskodawcy o ubieganie si^ na dofinansowanie
wszystkich nowych zrodet ciepta spetniajqcych wymagania Programu priorytetowego Czyste
powietrze.
Uwaga! Jezeli Wnioskodawca z listy planowanych zrodet ciepta wybierze ,,wqzet cieplny", to drugim
zrodtem ciepta maze bye tylko ,,w^zet cieplny".
Uwaga! Jezeli wnioskodawca z listy planowanych zrodet ciepta wybierze ,,kociot gazowy
kondensacyjny" , to drugim zrodtem ciepta nie maze bye kociof na paliwo state.

Dla wnioskow wypetnianych w aplikacji internetowej pole nr 70. Razem koszt cafkowity i pole nr 71.
Razem koszt kwalifikowany wypetniq SIQ automatycznie na podstawie wczesniej wprowadzonych
informacji.

W przypadku wypetniania papierowej wersji wniosku wartosci dla pol nr 70. oraz 71. nalezy wyliczyc
samodzielnie.

W Wariancie 1, Wnioskodawca ma mozliwosc ubiegania siQ o dofinansowanie zrodta/zrddet ciepta
oraz ma mozliwosc ubiegania si^ o dofinansowanie pozostatych zadari wchodzqcych w sktad
przedsi^wzi^cia poczqwszy od ppkt 2.1. do ppkt 2.3. formularza wniosku o dofinansowanie.

WARIANT 2

Tok postQpowania przy zaznaczeniu wpolu 48.— Budynek istniejqcy, w polu 47. - rok oddania
budynku do uzytkowania albo rok uzyskania zgody ha rozpocz^cie budowy do 15.12.2002r., oraz gdy
wnioskodawca ma juz zamontowane zrodto/a ciepta spetniajqce wymagania techniczne okreslone
w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze (dotyczy wszystkich zrodet ciepta).

Dla tego wariantu Wnioskodawca w polu 58. zaznacza w kratce ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo
ciepfa I spetnia wymagqniatechniczne okreslone wprpgramie priorytetowym Czyste Powietrze", oraz
w polu 64. ,,0swiackzam, ze istniejqce zrodto^^iepfa II spefnia wymagania techniczne okreslone w
programie Czyste Pgwietrze", Taka sama tresc oswiadczenia dotyczy rowniez przypadku, gdy
Wnioskodawca posiada tylkd jedno ze zrodet ciepta, wowczas, gdy nie ma zrodta ciepta II
Wnioskodawca w polu 64. nie zaznacza zadnej kratki.
W wariancie 2, Wnioskodawca nie ma mozliwosci ubiegania s\q o dofinansowanie samego
zrodta/zrodet ciepta, gdyz oswiadczyf, iz spetniajq one wymagania techniczne okreslone w Programie
priorytetowym Czyste powietrze. Wnioskodawca ma za to mozliwosc ubiegania si? o dofinansowanie
pozostafych zadari wchodzqcych w sktad przedsi^wzi^cia poczgwszy od ppkt 2.1. do ppkt 2.3.
zwytqczeniem ppkt2.2. l)oraz2),czyliwymianyzr6detcieptaorazzastosowania przytqczyna potrzeby
zrodetciepta.
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WARIANT 3
Tok post^powania przy zaznaczeniu w polu 48. - Budynek istniejqcy, w polu 47. - rok oddania
budynku do uzytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpocz^cie budowy po 15.12.2002r., gdy
wnioskodawca chce wymienic zrodto/a ciepta na paliwo state (wegiel, biomasa) na nowe spetniajqce
wymagania techniczne okreslone w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.

W pierwszej kolejnosci Wnioskodawca w polu 58. zaznacza w kratce ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo
ciepfa I nie spefnia wymagan technicznych okreslonych w programie priorytetowym Czyste Powietne".
Po zaznaczeniu, zostajq odblokowane pola od 59. do 63. W polu 59. wnioskodawca z listy rozwijanej
wybiera obecnie stosowane ciepta na paliwo state ,,lstniejqce zrodto I"
Wnioskodawca z listy rozwijanej ma do wyboru nast^pujqce rodzaje zrodet ciepta, ktory planuje
wymienic:

• kociotna paliwostate imi^ i
kociot na biomasq

piec kaflowy
kominek

piec wolnostojqcy typu koza
trzon kuchenny ||| „„:, ::::lili|l^iiill&

Wnioskodawca w polu nr 60. ,,Plan6wane zrddto I" wybiera z listyrozwijanej rodzaj zrodta ciepta, ktory
planuje zamontowac:

kociot na w^giel
kociot na biomas^
w^zet cieplny
system ogrzewania elektrycznego
kociot gazowy kondensacyjny
pompa eiepta grunt lub woda
pompa ciepfa powietfzna
kociot olejowy

nastQpnie w polu nr 61. wybiera z listy rozwijanej ,,Przeznaczenie zrodta ciepta":
pgrzewanie;

ogrzewanie oraz przygptowanie cieptej wody uzytkowej
Dla wnioskow wypethianych w aplikacji internetowej, w polu nr 62. Koszt catkowity, nalezy wpisac
kwot^ kosztu catkowitego planowanego zrodta ciepta I, wowczas pole nr 63. Koszt kwalifikowany
wypetni si^ automatycznie napodstawie wczesniej wprowadzonych informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersji wniosku wartosci dla pola nr 62. i 63. Wnioskodawca koszt
kwalifikowany wylicza samodzielnie.

W taki sam sposob Wnioskodawca post^puje przy wyborze drugiego zrodta ciepta II wypetniajqc
odpowiednio pola od nr 64. do nr 69. formularza wniosku.
Dla wnioskow wypetnianych w aplikacji internetowej w polu nr 68. Koszt cafkowity nalezy wpisac
kwotq kosztu catkowitego planowanego zrodta ciepta II , wowczas pole nr 69. Koszt kwalifikowany
wypetni s'\q automatycznie na podstawie wczesniej wprowadzonych informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersji wniosku wartosci dla pola nr 68. i 69. Wnioskodawca
wylicza samodzielnie.

•

•
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Uwaga do pola 58. i 64.!
> Jezeli Wnioskodawca obecnie posiada dwa zrodta ciepta, ale zamierza z jednego z nich

zrezygnowac, to w polach 58. lub 64. nie zaznacza zadnej kratki, wowczas pola od 59. do 63.
lub pola od 65. do 69. sq nieaktywne.

> Jezeli Wnioskodawca obecnie posiada tylko jedno zrodto ciepta, a chciatby zamontowac
dodatkowo kolejne zrodto ciepta, to wowczas zaznacza kratk^ ,,0swiadczam, ze istniejqce
zrodfo ciepfa I nie spefnia wymagan technicznych okreslonych w programie Czyste Powietrze
, \ub,,0swiadczam, ze istniejqce zrodh ciepfa II nie spetnia wymagan technicznych okreslonych
w programie Czyste Powietrze" a nast^pnie w polu 59. lub 65, wybiera z listy rozwijanej ,,nie
dotyczy", a w polach 60. I 66. rodzaj kolejnego zrodta ciepta i polach 61. i 67. jego
przeznaczenie.

Uwaga! Wg zasad okreslonych w programie, Wnioskodawca jest zobljgowany do przeprowadzenia
analizy mozliwosci przytqczenia si^ do lokalnej sieci cieptpwniczeJ oraz o dokonaniu analizy mozliwosci
przytqczenia do sieci dystrybucji gazu (wytqcznie w przypadku zakupu i montazu kbtfa na paliwo state).

W przypadku, gdy podtqcznie do lokalnej sieci cieptowniczej prze Wnioskodawc^ na danym obszarze
nie jest mozliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie, wowczas zaznacza kratk^ z odpowiednim
oswiadczeniem, ktore zamieszczonejest na koricu formula rza wniosku.
Podobniejest w przypadku gdy Wnioskodawca nie ma mozliwosci podtqczenia siq do sieci dystrybucji
gazu lub nie jest uzasadnione ekonomicznie, wowczas rowniez zaznacza odpowienie oswiadczenie.
Zaznaczenie powyzszych oswiadczeri pozwala Wnioskodawcy o ubieganie si^ na dofinansowanie
wszystkich nowych zrodet ciepta wymienionych wProgramie priorytetowym Czyste powietrze.

Uwaga! Jezeli Wnioskodawca z listy planowanych zrodet ciepta wybierze ,,wqzet cieplny", kolejnym
zrodtem ciepta moze bye tylko ,,wqze\ cieplny".

Uwaga! Jezeli wnioskodawca zlisty planowanych zrodet ciepfa wybierze ,,kociot gazowy
kondensacyjny" , to kolejnym zrodtem ciepta niemoze bye kociot na paliwo state.

Dla whioskowwypethjanych w aplikacji internetowej pole nr 70. Razem koszt catkowity i pole nr 71.
Razem koszt kwalifikowany wypetniq si? automatycznie na podstawie wczesniej wprowadzonych
informacji.

W przypadku wypetniania papierowej wersji wniosku wartosci dla pol nr 70. oraz 71. nalezy wyliczyc
samodzielnie.

W Wariancie 3, Wnioskodawca ma mozliwosc ubiegania si^ o dofinansowanie zrodta/zrodet ciepta
oraz ma mozliwosc ubiegania s\q o dofinansowanie pozostatych zadari wchodzqcych w sktad
przedsi^wzi^cia poczqwszy od ppkt 2.1. do ppkt 2.3. formularza wniosku o dofinansowanie.
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WARIANT 4
Tok post^powania przy zaznaczeniu w polu 48. - Budynek istniejqcy, w polu 47. - rok oddania
budynku do uzytkowaniaalbo rok uzyskania zgody na rozpocz^cie budowy po 15.12.2002r., oraz gdy
wnioskodawca ma juz zamontowane zrddto/a ciepta spetnajqce wymagania techniczne okreslone
w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze (dotyczy wszystkich zrodet ciepta).

Dla tego wariantu Wnioskodawca w polu 58. zaznacza w kratce ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodio
ciepfa I spefnia wymagan technicznych okreslonych w programie priorytetowym Czyste Powietrze",
oraz w polu 64. ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo ciepfa II spetnia wymagan technicznych okreslonych
w programie priorytetowym Czyste Powietrze". Taka sama tresc oswiadczenia dotyczy rowniez
przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tylkojedno ze zrodet ciepta, wowGzas gdy nie ma zrodta ciepta
II Wnioskodawca w polu 64. nie zaznacza zadnej kratki.
Przy takim wariande, Wnioskodawca ma mozliwosc ubiegania s\q o dofinansowanie w formie
pozyczki niskoprocentowej jedynie na zadania ^A^mienione w punkcie 2.3 wniosku
o dofinanwoanie,tj. zakup i montaz kolektorow stonecznych i/lub zakup j montaz mikroinstalacji
fotowoltaicznej.
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DLA BUDYNKOW NOWO BUDOWANYCH

WARIANT 1

Tok post^powania przy zaznaczeniu w polu 48. - Budynek nowo budowany, w polu 47. - rok oddania
budynku do uzytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpoczQcie budowy, gdy wnioskodawca chce
zamontowac nowe zrodto/a ciepta spetniajqce wymagania techniczne okreslone w Programie
Priorytetowym Czyste Powietrze.

Uwaga! Dla budynku nowo budowanego nalezy podac rok uzyskania zgody na rozpocz^cie budowy.
Dla tego wariantu Wnioskodawca w polu 58. zaznacza w kratce ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo
ciepta I nie spefnia wymagan technicznych okreslonych w programie priorytetowym Czyste
Powietrze", oraz w polu 64. ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo ciepfa II nie spefnia wymagan
technicznych okreslonych wprogramie Czyste Powietrze"( w przypadku, gdy Wnioskodawca chce
zakupic drugie zrodto ciepta II). Taka sama tresc oswiadczenia dotyczy rowniez przypadku, gdy
Wnioskodawca b^dzie starat si^ tylko o jedno zrodto ciepta.
W wariancie 1, Wnioskodawca ma mozliwosc ubiegama si^ 6 dofinansowanie na zakup i montaz
zrodta/et ciepfa wraz z przytqczami, wentylacji mechaniCznej wraz z odzyskiem ciepfa oraz na zadania
wyminione w punkcie 2.3 wniosku o dofinansowanie, tj. zakup i montaz kolektorow stonecznych
i/lub zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej,aletylkowformie pozycZkiniskoprocentowej.

Uwaga! Wg zasad okreslonych w Programie PriorytetowYm Czyste Powietrze, zakup i montaz
nowych zrodet ciepta w budynkach nowobudowanych b^dziemozliwy tylko do 31.12.2019r.

Ponadto, dla budynku nowo budowanego Wnioskodawca musi wykazac, iz przegrody spetniajq lub
b^dq spetniac parametry zwiqzane z jzolacyjnosciq cieplnq okreslone w pkt 1 Zatqcznika nr 2 do
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. D. 2015 r., poz. 1422, z pozn. zm.),
obowiqzujqce od 31 grudnia 2020 roku.

WARIANT2

Tok post^powania przy zaznaczeniu w polu 48. - Budynek nowo budowany, w polu 47. - rok oddania
budynku do uzytkowania albo rok uzyskania zgody na rozpocz^cie budowy., gdy wnioskodawca ma
juz zamontowane nowe zrddto/a ciepta spetnajqce wymagania techniczne okreslone w Programie
priorytetowym Czyste powietrze.
Uwaga! Dla budynku nowo budowanego nalezy podac rok uzyskania zgody na rozpocz^cie budowy.

Dla tego wariantu Wnioskodawca w polu 58. zaznacza w kratce ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodto
ciepfa I spetnia wymagania techniczne okreslone w programie priorytetowym Czyste Powietrze", oraz
w polu 64. ,,0swiadczam, ze istniejqce zrodfo ciepta II spefnia wymagania techniczne okreslone w
programie priorytetowym Czyste Powietrze". Taka sama tresc oswiadczenia dotyczy rowniez
przypadku, gdy Wnioskodawca b^dzie starat si? tylko o jedno ze zrodet ciepta, wowczas , gdy nic ma
zrodta ciepta II Wnioskodawca w polu 64. nie zaznacza zadnej kratki.
W wariancie 2, Wnioskodawca ma mozliwosc ubiegania si^ o dofinansowanie na wentylacje
mechanicznq wraz z odzyskiem ciepta w formie dotacji, a takze na zadania wyminione w punkcie 2.3
wniosku o dofinansowanie,tj. zakup i montaz kolektorow stonecznych i/lub zakup i montaz
mikroinstalacji fotowoltaicznej wformie niskoprocentowej pozyczki.
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Uwaga! Wg zasad okreslonych w Programie priorytetowym Czyste powietrze, zakup i montaz nowych
zrodet ciepta w budynkach nowobudowanych b^dzie mozliwy tylko do 31.12.2019r.

Ponadto, dla budynku nowo budowanego Wnioskodawca musi wykazac, iz przegrody spetniajq lub
b^dq spetniac parametry zwiqzane z izolacyjnosciq cieplnq okreslone w pkt 1 Zatqcznika nr 2 do
rozpor2qdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. D. 2015 r., poz. 1422, z pozn. zm.),
obowiqzujqce od 31 grudnia 2020 roku.

2) 3) Przytqcze na potrzeby zrodta ciepta I oraz zrodta ciepta II

Uwaga!_W przypadku budynkow istniejgcych oraz nowo budowanych ponizsze punkty dotyczq zadah
zwiqzanych tylko z podtqczeniem nowego zrodta/et ciepta, wymagajqcych wykonania przytgcza.

W polu nr 72. i/lub polu nr 76. poprzez zaznaczenie w kratce, Wnioskodawca decyduje, czy b^dzie
realizowatzadanie polegajqce na wykonaniu przyt^cza dla zrodta ciepta I i/lub II. Pozaznaczeniu pola
nr 72 i/lub polu nr 76., w polu 73. I 77. dla wnioskfiw wypetnianycK w aplikacji internetowej,
automatycznie zostaje wskazany rodzaj przytqcza na podstawie wybrariego wczesniej zrodta ciepta I
i/lub II, chyba ze przytgcze nie jest wymagane (np. dla kotta olejowego, wQglowego, biomasowego).
W przypadku wypetniania papierowej wersji:wniosku nalezy wpisaG rodzaj przytqcza samodzielnie
np. przytqcze cieplne, przytqcze gazowe, przytqczeelektroenergetyczne.
Nast^pnie w polu nr 74. i/lub polu 78.;Wnioskodawca wpisuje koszt catkowity zadania.
Dla wnioskowwypetnianych w aplikacji internetowej -wartosc kosztu kwalifikowanego zadania (pole
nr 75. i/lub pole nr 79.) zostaje wyliczona automatYcznie na podstawie wczesniej wprowadzonych
informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersjiwniosku wartosci dla pola nr 75. i/lub pole 79. nalezy
wyliczyc samodzielnie.

4) Zakup i mdntaz/modernizacjainstalacji wewnqtrznych centralnego ogrzewania
wody uzytkowej w tym montazzawordw z gtowicami termostatycznymi.

cieptej

Uwaga! Zadanienie dotyczy budynkow nowo budowanych oraz budynkow istniejqcych, ktore
otrzymaty pozwolenie na budow^ po 15.12.2002r. i w ktorych zrodta ciepta spetniajq wymagania
techniczne okreslone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.

Wnioskodawca w polu nr 80., wskazuje czy zadanie b^dzie realizowane.
Jezeli Wnioskodawca zaznaczy kratk^, to w polu nr 81. z listy rozwijanej wybiera rodzaj instalacji
centralnego ogrzewania:
- grzejnikowa,

- podtogowa,
- grzejnikowo - podtogowa,
- inna;

W polu 82. Wnioskodawca podaje innq (jezeli dotyczy) instalacj^, niz te wymienione w polu 81.,
dotyczy to rowniez instalacji do cieptej wody uzytkowej Wnioskodawca w polu 81. podaje ,,inna" , a w
polu 82. wpisuje „ ciepta woda uzytkowa"

16



<]

4

.?"'

•^

Nast^pnie Wnioskodawca wpisuje koszt catkowity dziatania w polu nr 83.
Dla wnioskow wypetnianych w aplikacji internetowej Koszt kwalifikowany zadania (pole nr 84.) zostaje
wyliczone automatycznie na podstawie wczesniej wprowadzonych informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersji wniosku wartosc dla pola nr 84. nalezy wyliczyc
samodzielnie.

5) Docieplenie przegrod budowlanych i prace towarzyszqce

Uwaga! Zadanie nie dotyczy budynkow nowo budowanych oraz tych budynkow istniejqcych, ktore
otrzymaty pozwolenie na budow^ po 15.12.2002r. i w ktorych zrodfa ciepta spetniajq wymagania
techniczne okreslone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.

W polu 85. poprzez zaznaczenie w kratce Wnioskodawca wskazuje czy zadanie b^dzie realizowane.
Jezeli tak,to Wnioskodawca w pierwszej kolejnosci podejmuje decyzj^,kt6re przegrody z kolumny
,,Przedmiot modernizacji" zostanq przez niegotermomodernizowane, a nastQpnie zkolumny,,Rodzaj
ocieplenia" wybiera z listy rozwijanej rodzaj materiatu doocieplenia przegrodjakie b^dq uwzgl^dnione
w procesietermomodernizacji.

rodzaj materiatu ocieplenia w polach 86.,94.,1Q2.,110.,118.,126.,134. (wybor z listy
rozwijanej):

styropian biaty,

styropiantwardy,

styropian grafitowy,

wetna mineralna, ,!::N—.^|

granulatocieplenia,

pianka poliuretanowa,

inny(\A/ ihformacjach uzupetniajqcych)
W polu nr 145. ,,Parametry techniczne INNEGO rodzaju ocieplenia - rodzaj materiatu
ocieplenia" nalezywpisac rodzaj materiatu ocieplenia inny, niz wymienione w rozwijanej liscie.

Nast^pnie Wnioskodawca okresla:

grubosc ocieplenia w polach odpowiednio: 87.,95.,103.,111.,119.427.,135. Wnioskodawca
podaje grubosc ocieplenia z centrymetrach [cm].

•/

powierzchniQ ocieplenia w polach odpowiednio: 88., 96., 104., 112., 120., 128.,
136.Wniosl<odawca podaje powierzchni^ ocieplenia w metrach [m2]. Nalezy pami^tac, iz
Wnioskodawca podaje powierzchniq przegrody z wytqczeniem powierzchni stolarki
otworowej.

koszty ocieplenia dla wskazanej przegrody w polach odpowiednio: 89., 97., 105.,113., 121.,
129., 137.Wnioskodawca podaje koszt termomodernizacji dla poszczegolnych wskazanych we
wniosku przegrod.

wartosc lambda (A) w polach odpowiednio: 90.,98.,106., 114., 122.430., 138.

Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca ma w budynku kilka przegrod o roznych wspotczynnikach
przenikania ciepta, wowczas ma mozliwosc w formularzu wniosku wprowadzenie lub usuni^cie
pozostatych przegrod zewn^trznych jak i wewn^trznych poddanych ociepleniu. Dodanie danej
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przegrody odbywa si^ poprzez nacisni^cie przycisku „ +" , a usuni^cie przegrody poprzez nacisni^cie
przycisku „ - „

Uwaga! W zaleznosci od tego, czy wykonany zostat audyt energetyczny, istniejq dwa warianty
dalszego uzupetniania tabeli.

Wariant 1 - audvt zostat wykonany na potrzeby termomodernizacji ( Wnioskodawca wczesniej
zaznaczyt w ppkt 2.1 pola 51.) - na podstawie danych z audytu energetycznego w polach od
91.,92,99,.100.,107.,108.,115.,116,123.,124.,131,132.,139.,140., uzupetnia wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta w W/(m2*K).

Wariant 2 - audyt nie zostat wykonanv - Wnioskodawca nie ma mozliwosci uzupetnienia pol
91.,92.,99,100.,107.,108.,115.,116.,123.,124.,131.,132.,139.,140., „ Wspotczynnik U", ,,Przed
ociepleniem" i,,Po ociepleniu". W tym przypadku dane zostajquzupetriione automatycznie na
podstawie roku oddania budynku do uzytkowania lub roku uzyskania zgody na rozpoczQcie budowy
(pole 47.).

Uwaga! Wartosci wspotczynnika przewodzenia cieptalambda(A) w kolumnie „ Wartosc lambda (A.)"
rowniezjest uzupetniana automatycznie i pokazujewartosc usrednionq w odniesieniu do wybranego
materiatu ocieplenia. Jezeli wnioskodawca dysponujetakim samymmateriatem Qcieplenia, ale o innym
niz wskazana automatycznie we wniosku wartosc lambda, to maze wybrac innqwartosc lambda z listy
rozwijanej. W przypadku wybrania innej wartosci lambda, Wnioskcidawca b^dzie zobligowany do
udokumentowania (np. na podstawje deklaracji produeenta) wskazanej wartosci lambda dla
wybranego materiatu ocieplenia.

Powprowadzeniu wszystkich wyirlaganychwartQSciaplikacjainternetowa automatycznie wylicza lub
weryfikuje ( w przypadku danych z audytu energertycznego) wartosci wspotczynnikow przenikania
ciepta U dla kazdej przegrody po termomodernizacji (,,Po dGiepleniu") w polach odpowiednio 92., 100.,
108., 116., 124., 132., 140. Dzieki temu Wnioskodawca otrzymuje informacjQ, czy ocieplana przegroda
spetnia wymagania techniczne,zgodne z WT 2021 - pola od 93., 101., 109., 117., 125., 133., 141.
W przypadku brakuspetnieniaww:'warunk6w[jesli pojawisi^ komunikat,,NIE"wkolorze czerwonym),
nalezy ponownie zwerYfikpwa|G dane|iwYbrae||wtasciwq grubosc lub rodzaj izolacji zapewniajgcq
spetnienie norm. W przypadku niespetnienia norm j.w. i pozostawienia w tabeli komunikatu ,,NIE" -
wniosek zostanie zwrocoriy do poprawy, poniewaz nie spetnia zatozeri Programu priorytetowego
Czyste powietrze. Jednbczesnieikosztytermomodernizacji danej przegrody nie zostanq uwzgl^dnione
w polu 143il44(,,Razennkoszt cafkowity" i Razem koszt kwalifikowany").

Dla papierowej wersji wniosku, wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta nalezy wyliczyc
samodzielnie. Wnioskodawca maze samodzielnie wyliczyc wspotczynniki U po dociepleniu na
podstawie metodyki wyliczenia wg normy PN-EN ISO 6946:2008, ,,Komponenty budowlane i elementy
budynku - Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania" Ponadto
Wnioskodawca moze postuzyc SJQ przyktadem wyliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U
pn. ,,Metodyka wyliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewn^trznej jednorodnej
cz^sci nadziemnej + przyktady obliczeniowe". Po wyliczeniu wspotczynnika U po dociepleniu,
Wnioskodawca porownuje wynik z wymaganiami WT 2021 wskazanymi w Tabeli 1 niniejszej instrukcji
i ewentualnie weryfikuje dane dotyczqce materiatu izolacyjnego.
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W kolejnych wierszach tabeli na podstawie wprowadzonych wczesniej danych, aplikacja internetowa
lub Wnioskodawca (w wersji papierowej wniosku) samodzielnie wylicza catkowitq powierzchni^
przegrod poddanych ociepleniu w polu nr 142., ,,Razem koszt catkowity" wprowadzonych danych
w polu nr 143., oraz wartosc „ Razem koszt kwalifikowany" dotyczqcych niniejszych usprawnieri w polu
144.

6) Zakup i wymiana stolarki zewn^trznej (okien i drzwi balkonowych)

Uwaga! Zadanie nie dotyczy budynkow nowo budowanych oraz tych budynkow istniejqcych, ktore
otrzymaty pozwolenie na budowQ po 15.12.2002r. i w ktorych zrodta ciepta spetniajg wymagania
techniczne okreslone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.

W polu nr 146., poprzez zaznaczenie w kratce, Wnioskodawca wskazuje czy zadanie b^dzie
realizowane.

Jezeli tak, to we wtasciwych wierszach tabeli wybiera rodzaje przegrod przezroczystyGh, ktore b^dq
podlegacwymianie:

okna/drzwi balkonowych,

okna potaciowe,

przegrody przezroczyste nieotwieralne (Hp. wymiana luksferow na nowe okno)
podajqc:

powierzchni^ przegrody w metrach [m2] -odpowiednio w polach nr 147.,152.,157.
• koszt zakupu i wymiany -odpowiedniow polach nr 148.,153. i 158.

Wkolumnie ,,Wsp6tczynnik U starej stolarki" pola hr 149., 154. i 159. zostanq uzupetnione
automatycznie przez aplikacj^ internetowq, na podstawie wpisanego w polu nr 47. roku oddania
budynku do uzytkowania.

W wersji papierowej wniosku pola nr 149., 154. i 159. Wnioskodawca uzupefnia samodzielnie,
wykorzystujgc dane z Tabeli 1 niniejszej instrukcji.
NastQpnie Wnioskodawca wpisuje ,,Wsp6tczynnik U nowej stolarki" w polach 150., 155., 160.
co umozliwia automatycznewskazanie poprzez aplikacj? internetowq, czywprowadzonywspotczynnik
przenikania ciepta D jest zgodny z WT 2021 w polach nr 151., 156., 161. Wnioskodawca moze podac
wartosc wspotczynnika U na podstawie np. deklaracji producenta stolarki okiennej lub innych
dokumentow swiadczqcych o o spetnieniu wymagari dla tego typu przegrod wg WT 2021. W
przypadku wypetniania uproszczonej analizy energetycznej na podstawie audytu energetycznego,
Wnioskodawca w polach»Wsp6fczynnik U starej i nowej stolarki" uzupetnia wartosci wspotczynnika U
na podstawie audytu energetycznego.

Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup roznych okien o roznych wspotczynnikach
przenikania ciepta, ale spetniajqcych warunki techniczne dla okien WT 2021, to wowczas w polu

nr ISO.,155.,160., podaje jednq najwyzszq wartosc wspotczynnika U sposrod wszystkich
uwzgl^dnianych okien. Podobnie jest w przypadku pozostatych rodzajow okien oraz przegrod

przezroczystych nieotwieralnych.
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Dla wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca samodzielnie sprawdza wartosc wspotczynnika
przenikania ciepta U, korzystajqc zTabeli nr 1 niniejszej instrukcji.
W kolejnych wierszach tabeti na podstawie wprowadzonych wczesniej danych, aplikacja internetowa
lubWnioskodawca (wwersji papierowejwniosku)wylicza sum^ powierzchni przegrod ,,Razem"wpolu
nr 162., Koszt catkowity zastosowania nowych okien lub drzwi balkonowych w polu nr 163., a takze
wartosc Kosztu kwalifikowanego w polu nr164.

Uwaga! W przypadku braku spetnienia ww. warunkow (jesli pojawi si? komunikat ,,NIE" w kolorze
czerwonym), nalezy ponownie zweryfikowac ,,wartosc wspotczynnika U nowej stolarki" zapewniajqcq
spetnienie norm. W przypadku niespetnienia norm j.w. i pozostawienia w tabeli komunikatu ,,NIE" -
wniosek zostanie zwrocony do poprawy poniewaz nie spetnia zatozen Programu priorytetowego
Czyste powietrze. Jednoczesnie koszty modernizacji danej przegrody nie zostanq uwzgl^dnione w polu
163 i 164 („ Razem koszt catkowity" i Razem koszt kwalifikowany")|;

7) Zakup i wymiana drzwi zewn^trznych
111111

Uwaga! Zadanie nie dotyczy budynkow nowp budowanych oraz tych budynkow istniejqcych, ktore
otrzymafy pozwolenie na budow^ RO 15.12.2002r. i w ktoryGh zrodta ciepta spetniajq wymagania
techniczne okreslone w Programie priprytetowym Ezyste ppwietrze.

W polu nr 165., poprzez zaznaczenie|w kratce, Wnioskodawca wskazuje czy zadanie b^dzie
realizowane.

Jezeli tak, to we wtasciwych wierszachi tabeli wybiera rodzaje przegrod, ktore b^dq poddane
modernizacji:

drzwi zewn^trzne,
drzwi/bramy w garazach ogrzewanych,

podajqc:
powierzchni^ przegrody w metrach [m2] - odpowiednio w polach nr 166.,171.
koszty zakupu i wymiany - odpowiednio w polach 167.,172.

W kolumhje ,,Wsp6tczynnjk U starej stolarki" pola nr 168. i 173. zostang uzupefnione automatycznie
przez aplikacjq internetQ\wq» na podstawie wpisanego w polu nr 47. roku oddania budynku
do uzytkowania.
W wersji papierowej wniosku pola nr 168. i 173. Wnioskodawca uzupetnia samodzielnie, wykorzystujqc
dane z Tabeli nr 1 niniejszej instrukcji.
Nast^pnie Wnioskodawca wpisuje ,,Wsp6tczynnik U nowej stolarki" w polach 169.,174., co umozliwia
automatyczne wskazanie przez aplikacj^ internetowq czy wprowadzony wspotczynnik przenikania
ciepta U jest zgodny z wymaganiami technicznymi zawartymi w Programie priorytetowym Czyste
powietrze odpowiednio w polach nr 170.,175.
Wnioskodawca maze podac wartosc wspotczynnika U na podstawie np. deklaracji producenta stolarki
drzwiowej lub innych dokumentow swiadczqcych o o spetnieniu wymagah dla tego typu przegrod wg
WT 2021. W przypadku wypetniania uproszczonej analizy energetycznej na podstawie audytu
energetycznego, Wnioskodawca w polach ,,Wsp6tczynnik U starej i nowej stolarki" uzupetnia wartosci
wspotczynnika U na podstawie audytu energetycznego.
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Dla wersji papierowej wniosku, Wnioskodawca samodzielnie sprawdza wartosc wspotczynnika
przenikania ciepta, korzystajqc z Tabeli 1 niniejszej instrukcji.

Uwaga! W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje zakup roznych drzwi/bram garazowych o roznych
wspotczynnikach przenikania ciepta, ale spetniajqcych warunki techniczne dla drzwi/bram garazowych
WT 2021, to wowczas w polu 169.,174., podaje jednq najwyzszq wartosc wspotczynnika U sposrod
wszystkich uwzgl^dnianych drzwi/bram garazowych.

Dla wnioskow wypetnianych w aplikacji internetowej pole nr 176. ,,Razem", pole nr 177. ,,Razem koszt
catkowity" oraz pole nr 178. ,,Razem koszt kwalifikowany" wypetniq s\q automatycznie, na podstawie
wczesniej wprowadzonych informacji.
W przypadku wypetniania papierowej wersji wniosku wartosci dla pola nr 176., 177. i 178. nalezy
wyliczycsamodzielnie.

Uwaga! W przypadku braku spetnienia ww. warunkow (jesli pojawi sj^ komunikat ,,NIE" w kolorze
czerwonym), nalezy ponownie zweryfikowac ,,wartoscwsp6tczynnika U nowejstolarki" zapewniajqcq
spetnienie norm. W przypadku niespetnienia norm j,M/.|i|ppzostawienia wtabeli komunikatu ,,NIE" -
wniosek zostanie zwrocony do poprawy poniewaz jnie spetnia zafozeri Programu priorytetowego
Czyste powietrze. Jednoczesnie koszty modernizacji danej przegrody nie zostanq uwzgl^dnione w polu
177.i178. („ Razem koszt catkowity" i Razem koszt kwalifikowany"). W przypadku braku poprawy przez
WnioskdawcQ wniosek zostanie odrzucony.

Modernizowane przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste powinny spetniac wymagania
izolacyjnosci cieplnej, okreslone wpkt 1 Zafqcznika nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z pozn. zm.), obowiqzujqce od 31 grudnia 2020 roku.

Tabela nr 1 - wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta (U)1

Wymagania
techniczne

WT2021 dla

temperatury

wewn^trznej
ais'c

Rok budowy budynku

przed

1983

r.

1983-

1991

1992-

1998

1999-

2001

2002-

2013

2014-

2016

2017-

2020

Sciany 0,20 1,10 I 0,75 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,25 | 0,23

Dach/stropodach 0,15 0,70 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,18

Strop pod poddaszem
nieogrzewanym

0,15 0,90 0,40 0,30 0,30 0,25 0,20 0,18

Strop nad piwnicq

nieogrzewanq

0,25 0,80 0,80 0,70 0,60 0,45 0,25 0,25

Podtoga na gruncie 0,30 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,45 | 0,30 | 0,30

Sciany wewn^trzne | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 0,30

' na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegolowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu
efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszcz^dnosci energii oraz na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.1422 2 pozn.
zm.)

21



Okna | 0,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 1,8 | 1,3 | 1,1
Okna potaciowe | 1,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2 | 1,8 ] 1,5 | 1,3

Drzwi 1,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2 1,7 | 1,5

8) Zakup i montaz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta (w tym rekuperator)

Uwaga! Zadanie nie dotyczy budynkow istniejqcych, ktore otrzymaty pozwolenie na budowQ po
15.12.2002r. i w ktorych zrodta ciepta spetniajq wymagania techniczne okreslone w Programie
priorytetowym Czyste powietrze.

W polu nr 179., poprzez zaznaczenie w kratce, Wnioskodawca wskazuje czy zadanie b^dzie
realizowane. Jezeli tak, to w polu nr 180. podaje procentowq wartosc granicznq sprawnosci
temperaturowej odzysku ciepta dla centrali wentylacyjnej, ktora hie moze bye nizsza niz 85%, co
w przypadku wniosku wypetnianego przez aplikacj^ internetowq umQzliwiiautomatyczne wskazanie
czy spetnia wymagania Programu priorytetowego Czyste powietrze poprzez pojawienie s\q
komuniaktu ,,TAK"(pole nr 181.). Pojawienie si^ komunikatu ,,NIE" w polu 181. Wskazuje
Wnioskodawcy wprowadzenie poprawnej wartosci w polu 180.
Dla wersji papierowej wniosku, Wnioskodawea samodzielnie sprawdza wartosc graniczng sprawnosci
temperaturowej odzysku ciepta.
Nast^pnie Wnioskodawca wpisuje koszt catkowity zadania w polu nr 182. Koszt kwalifikowany
jest wyliczany przez aplikacj^ internetowq lub Wnioskodawca (wwersji papierowej wniosku) w polu nr
183.

Uwaga! W przypadku braku spetnienia ww. warunkow (jesli pojawi siq komunikat ,,NIE"), nalezy
ponownie zweryfikowac wartosc pola 180.t,,Graniczna sprawnosc temperaturowa odzysku ciepta dla
central! wentylacyjnej" zapewniajqcq spethienie norm. W przypadku niespetnienia norm j.w.
i pozostawienia w tabeli komunikatu ,,NIE" - wniosek zostanie zwrocony do poprawy poniewaz nie
spetnia zatozen Programu priorytetowego Czyste powietrze.Jednoczesnie koszt danej przegrody nie
zostanq uwzgl^dnione w polu 182. i 183. („ Razem koszt catkowity" i Razem koszt kwalifikowany").

2.3.CzQScdotyczqca bdnawialnych zrodet energii dofinansowanych wytqcznie wformie pozyczki

Uwaga! Zakup i montaz kolektorow stonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznej dotyczy
wszystkich wariantow dla budynkow istniejqcych oraz nowo budowanych.

1) Zakup i montaz kolektordw stonecznych
W polu nr 184., poprzez zaznaczenie w kratce, Wnioskodawca wskazuje czy zadanie b^dzie
realizowane.
Jezeli tak, to w polu nr 185. wybiera z listy rozwijanej rodzaj kolektorow stonecznych:

prozniowe,

ptaskie,

inne,

podaje liczb^ kolektorow [szt.] w polu nr 186.,
oraz w polu nr 187.wybiera z listy rozwijanej miejsce montazu :

dach,

elewacja,
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grunt,

inny,

Nastqpnie Wnioskodawca wpisuje koszt catkowity instalacji w polu nr 188.. Koszt kwalifikowany
jest wyliczany przez aplikacj? internetowq lub Wnioskodawc^ ( w wersji papierowej wniosku) w polu
nr 189..

2) Zakup i montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej
W polu nr 190., poprzez zaznaczenie w kratce, Wnioskodawca wskazuje czy zadanie b^dzie
realizowane.

Jezeli tak, to w przypadku zakupu i montazu mikroinstalacji fotowoltaicznej, Wnioskodawca
jest zobligowany do wskazania:

mocy instalacji w polu nr 191., w kWp (kilowatopik),

w polu nr 192. ,,Czy mikroinstalacja b^dzie podtqczona do sieci dystrybucyjnej?"
Wnioskodawca jest zobligowany do wyboru odpowiedzi ,,TAK" lub ,,NIE".

Na koricu Wniooskodawca wprowadza dane dotyczqce kosztu catkowitego instalacjj w polu nr 194..
Koszt kwalifikowanyjest wyliczany przez aplikacjQ internetowq lub WnioskpdaweQ (wwersji
papierowej wniosku) w polu nr 195..

Uwaga! W przypadku montazu instalacji kolektorowsfonecznych i/lub milo'oinstalacjifotowoltaicznej,
Wnioskodawca maze uzyskac wsparGie na te inwestycje tylko wformie pozyczki.
Ponadto przyj^to, iz koszt kwalifikowany za 1 kWp wynosi maksymalnieS 000 zt i nie maze przekroczyc
jednostokowej wartosci kosztu kwalifikowanego cafej instalacji ustalonej na poziomie 30 000 zt.

rii 
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C. MIESI^CZNY ^REDNI DOCHOD NA OSOB^ W GOSPODARSTWIE DOMOWYM
I. DEFINIUE

Definicje dotyc2qce ustalania miesi^cznego sredniego dochodu w gospodarstwie domowym
opierajq siq na definicjach z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy paristwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1851, z pozn. zm.), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1952, z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1769, z pozn. zm.) oraz definicji stosowanej w statystyce publicznej i zaktadajq, ze:
przez Gospodarstwo domowe rozumie si? zespot osob zamieszkujqcych razem i wspolnie
utrzymujqcych s'\q. Osoby samotne utrzymujqce si^ samodzielnie tworzq jednoosobowe gospodarstwa
domowe.

Miesi^czny dochod na osobq w gospodarstwie domowym - jest to suma dochodow wszystkich osob
w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy za wskazany rok podatkowy poprzedzajqcy datq ztozenia
wniosku, podzielona na 12 miesi^cy oraz na liczb^ osob Iw gospodarstwie domowym.
Metodyka liczenia dochodu, w tym sposob wskazania roku podatkowego, znajduje si^
wcz^sci III Instrukcji.

Dochod stanowiq, po odliczeniu kwot alimentow swiadczonych na rzecz innych bsob:
a) przychody podlegajqce opodatkowaniulna zasadach okreslohYch w art. 27,art. 30b, art. 30c,

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 261i[3Ga 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 200, z pozn. zm;|ipomniejszone p kosztyuzyskania przychodu, nalezny podatek
dochodowy od osob fizycznych, sktadki na ubezpieczenia spoteczne niezaliczone do kosztow
uzyskania przychodu orazsktadki naubezpieczenie zdrowotne,

b) dochod z dziatalnosci podlegajqcej opodatkowaniu na podstawie przepisow o 2ryc2attowanym
podatku dochodowym od niektorych przychodowosiqganych przez osobyfizyczne,

c) inne dochody niepodlegajqce opodatkowaniu na podstawie przepisow o podatku dochodowym
od osob fizycznych wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o swiadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z pozn. zm.):

renty bkreslone w prZepisach 6 laopatrze inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin,
rehty wyptacone osobom represjonowanym i cztonkom ich rodzin, przyznane na zasadach
okreslonychwprzepisacKozaopatrzeniu inwalidowwojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
swiadczenia pieni^zne oraz ryczatt energetyczny okreslone w przepisach o swiadczeniu
pieniQznym i uprawnieniach przystugujqcych zotnierzom zast^pczej stuzby wojskowej
przymusowo zatrudnianym w kopalniach w^gla, kamieniotomach, zaktadach rud uranu i
batalionach budowlanych,
dodatek kombatancki, ryczatt energetyczny i dodatek kompensacyjny okreslone w przepisach
o kombatantach oraz niektorych osobach b^dqcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
swiadczenie pieni^zne okreslone w przepisach o swiadczeniu pieni^znym przystugujqcym
osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
RzeszQ Niemieckq lubZwiqzekSocjalistycznych Republik Radzieckich,
emerytury i renty otrzymywane przez osoby, ktore utracity wzrok w wyniku dziatari wojennych
w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostatych po tej wojnie niewypatow i niewybuchow,
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renty inwalidzkie z tytutu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez
ofiary wojny oraz cztonkow ich rodzin, renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstato
w zwiqzku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,
otrzymywane z zagranicy,
zasitki chorobowe okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow oraz
w przepisach o systemic ubezpieczeri spotecznych,
srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rzqdow paristw obcych, organizacji
mi^dzynarodowych lub mi^dzynarodowych instytucji finansowych, pochodzqce ze srodkow
bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawiejednostronnej deklaracji lub umow zawartych
z tymi paristwami, organizacjami lub instytucjami przez Rad? Ministrow, wtasciwego ministra
tub agencje rzqdowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest
dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotow, ktorym stuzyc ma ta pomoc,
naleznosci ze stosunku pracy lub z tytufu stypendium osob fizycznych majqcych miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskjej, przebywajqcyeh czasowo za granicq -
wwysokosci odpowiadajqcej rownowartosci dietz tytutu podrozystuzbpwej poza granicami
kraju ustalonych dla pracownikow zatrudniionych w panstwowych lub samorzqdowych
jednostkach sfery budzetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz.917,1000, 1076, 1608 i1629),
naleznosci pieni^zne wyptacbne policjantom,zotnierzom, celnikom i pracownikom jednostek
wojskowych i jednostek policyjnych uzytych poza granicamj paristwa w celu udziatu
w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sjt paristwa albo paristw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmii lub ich skutkom, a takze naleznosci pieni^zne
wyptacone zotnierzom, policjaritom, celnikom i pracownikom petniqcym funkcje
obserwatorow w misjach pokojowych organizaeji miQdzynarodowych i sit wielonarodowych,
naleznosci pieni^zne ze stosunku stuzbowego otrzymywane w czasie stuzby kandydackiej przez
funkcjonariuszyPolicji, Paristwowej Strazy Pozarhej, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu
i Stuzby Wi^ziennej, obliczone za okres, w ktorym osoby te uzyskaty dochod,
dochody cztonkow rolniczych spotdzielni produkcyjnych z tytutu cztonkostwa w rolniczej
spotdzielni produkcyjnej, pomniejszone bsktadki na ubezpieczenia spoteczne,
alimenty narzecz dzieci,
stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. -Prawo o szkolnictwje wyzszym i nauce (Dz. U. poz. 1668 i 2024), stypendia sportowe
przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.poz. 1263
i 1669) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osob fizycznych, otrzymywane
przez osoby wykonujqce czynnosci zwiqzane z petnieniem obowiqzkow spotecznych
i obywatelskich,

naleznosci pieni^zne otrzymywane z tytutu wynajmu pokoi goscinnych w budynkach
mieszkalnych potozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom
przebywajqcym na wypoczynku oraz uzyskane ztytutu wyzywienia tych osob,
dodatki za tajne nauczanie okreslone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2018 r. poz. 967),

dochody uzyskane z dziatalnosci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej okreslonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,
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ekwiwalenty pieni^zne za deputaty w^glowe okreslone w przepisach o komercjalizacji,
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiQbiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
ekwiwalenty z tytutu prawa do bezptatnego w^gla okreslone w przepisach o restrukturyzacji
gornictwa w^gla kamiennego w latach 2003-2006,
swiadczenia okreslone w przepisach o wykonywaniu mandatu posta i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicq Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio
o zaptacone za granicq Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz sktadki na
obowiqzkowe ubezpieczenie spoteczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow
pochodzqcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz
w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udziatem srodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju ObszarowWiejskich,
zaliczk^ alimentacyjnq okreslonq w przepisach o post^powaniu wobec dtuznikow
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
swiadczenia pieni^zne wyptacane w przypadku bezskutecznosci egzekucji alimentow,
pomoc materialnq o charakterze socjalnym okreslonq w art. 90c ust. 2 ustawyz dnia 7 wrzesnia
1991 r. o systemic oswiaty (Dz. U.z 2018 r. p|z. 1457,1560 i 1669)orazswiadczenia, o ktorych
mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i Si^oraz arl,l 212 ustawy z dnia 20 Ijpca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyzszym i nauce,
kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ystawy z dnia,26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osob fizycznych,
swiadczenie pieni^zne i pomoe pieni^znq okreslone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.
o dziataczach opozycji aht^kqmuhistyEzhe|^ represjonowanych z powodow
politycznych (Dz. U.||z2018 r. poz. 690),
swiadczenie rodzicielskie,
zasitek macierzyriski, o ktorym mowa wprzepisach o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow,
stypendia dla bezrobothych finansowane ze srodkow Unii Europejskiej;

Do dochodunie sq wliczane m.in.:
swiadczenia wychowawcze, o ktorych mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
panstwa w wyehowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851, z p6zn.zm.),
swiadczenia rodzinne wyroienione w art.2 pkt.1-4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o swiadczeniaGU rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z p6zn.zm.).
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INTENSYWNOSC DOFINANSOWANIA

Tabela nr 1

Grupa

Kwota sredniego

miesiQcznego
dochodu /osoba

w

Dotacja

(procent
kosztow

kwalifikowanych

przewidzianych
dowsparcia
dotacyjnego)

Pozyczka

uzupetnieniedo
wartosci dotacji

pozostate koszty
kwalifikowane

(uzupetnieniedo
wysokosci

maksymalnych
jednostkowych kosztow

kwalifikowanych)

1 2 3 4 5

I do 600 do 90% do 10% do 100%

601-800 do 80% do|Q% do 100%

801 -1000 do 70% do 30% dbl00%

IV 1001-1200 do 60% do 40% do 100%

v 1201 -1400 do50% do 50% do 100%

VI 1401-1600 do 40% do60% do 100%

VII powyzej 1600 do30% do 70% do 100%

Tabela nr 2

Grupa

Kwota

sredniego

miesi^cznego
dochodu/

osoba

w

Dotacja

(procent
kosztow

kwalifikowanych
przewidzianych

do wsparcia
dotacyjnego)

Pozyczk;

uzupetnienie
do wartosci

dotacji

pozostate koszty
kwalifikowane

(uzupetnienie do
wysokosci

maksymalnych
jednostkowych

kosztow

kwalifikowanych)

Kwota rocznego

dochodu

Wnioskodawcy
lub

Wnioskodawcy i
matzonka

M

1 2 4 5 6 7

I do 600 do 90% do 10% do 100%

601-800 do 80% do 20% do 100%

Ill 801 -1000 do 67% do 33% do 100%

IV 1001-1200 do 55% do 45% do 100%

v 1201 -1400 do 43% do 57% do 100%

VI 1401 -1600 do 30% do 70%
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VII
powyzej
1600

do 18% do 82% do 100% do 85 528

do 15% do 85% do 100%
od 85 529

do 125 528

0% do 100% do 100% powyzej 125 529

Maksymalny poziom dotacji stanowi iloczyn maksymalnej wartosci kosztow kwalifikowanych dla
cz?sci dotacyjnej (nie wiQcej niz 53 000 zt) i intensywnosci dofinansowania.

Dotacje uzyskane od 1 stycznia 2019 r. zwolnione sq z podatku dochodowego od osob fizycznych.

Program i ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawq z dnia 9|istopada|2018 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy o zryczatfowanym podatku dochodowym od
niektorych przychodow osiqganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Z 2018 r. poz. 2246) sq dwoma
instrumentami wsparcia finansowego, majqcymi na celu poprawQi efektywnosci energetycznej
i zmniejszenie emisji pytow i innych zanieczyszczen do atmosfery.
W tabelach nr 1 i nr2 wskazano intensywnosc cibftnansowania z uwzglQdnieniem mozliwosci
skorzystania przez Wnioskodawcow z ulgi termomodernizacyjnej.

a. Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawcow, ktorzy nie mogq skorzystac z ulgi termomodernizacyjnej,
w szczegolnosci Wnioskodawcow, ktorych dQchody niepodlegajq opodatkowaniu na podstawie
przepisow o podatku dochodowym bdosob fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy
o swiadczeniach rodzinnych (Dz,U.z2017 r. poz. 1952, z ^ oraz Wnioskodawcow
korzystajqcych z dofinansowania dotyczqcego nowo budowanych budynkowjednorodzinnych.

b. Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawcow, ktorzy rozliczajqc siq indywidualnie lub wspolnie
z matzonkiem, b^dq mogli skorzystac z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach okreslonych
w ustawie z dnia 9listopada 2018 r. o zmianie ustawyo podatku dochodowym od osob fizycznych
oraz ustawy ozryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiqganych
przez ospbyfizyczne (Dz. U. 22018 r. poz.2246).

Dotacja w Programie stanowi uzupetnienie korzysci wynikajgcych z ulgi termomodernizacyjnej.
Intensywnoscdofinansowaniauzaleznionajest od mozliwosci odliczenia ulgi termomodernizacyjnej
wprowadzdnej Ustawq d zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy
o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiqganych przez osoby fizyczne
oraz sredniego miesiQcznego dochodu na osob^ w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

wPonadto dla Wnioskodawcy (podatnika), ktorego sredni miesiQczny dochod na osobQ
gospodarstwie domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywnosc dofinansowania jest uzalezniona
dodatkowo od osiqgniqtego przez WnioskodawcQ lub Wnioskodawc^ i matzonka (w przypadku
wspolnego rozliczenia podatkowego) rocznego dochodu stanowiqcego podstaw^ do opodatkowania
za wskazany rok podatkowy poprzedzajqcy datQ ztozenia wniosku.
Dochod cztonka gospodarstwa domowego wyliczany jest zgodnie 2 metodykq opisanq w Czqsci III
Instrukcji wypetniania wniosku o dofinansowane.

Zmiana kwoty miesiQcznego lub rocznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji
przedsiqwziQcia, nie wptywa na zmian^ intensywnosci dofinansowania.
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Miesi^czny dochod na osobq w gospodarstwie domowym wnioskodawcy stanowi suma dochodow
wszystkich osob w gospodarstwie domowym wnioskodawcy za wskazany rok
podatkowy/kalendarzowy poprzedzajqcy ztozenie wniosku, podzielona na 12 miesi^cy oraz na liczbq
osob w gospodarstwie domowym.

Cztonkowgospodarstwa domowego okresla wnioskodawca poprzez wypetnienie oswiadczenia wsekcji
Cl.l, wedtug stanu na dzien sktadania wniosku. W przypadku sktadania wnioskow o dofinansowanie
dla wielu budynkow jednorodzinnych nalezqcych do tego samego wnioskodawcy, w kazdym
z wnioskow przyjmuje si^ dochod na osobQ w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

III. RODZAJE DOCHODOW I METODYKI ICH WYLICZANIA

Tabela C. 1.1. - w tabeli nalezy wpisac wszystkie osoby tworzqce gospodarstwo domowe
(zamieszkujqce razem z wnioskodawcq i wspolnie utrzymujqce si^), ktore osiqgn^ty dochod oraz
osoby nieosiqgajqce dochodow pozostajqce na utrzymaniu w gospodarstwie domowym.

Metodyka nr 1
(1) Dotyczy cztonkow gospodarstwa domowego rozliczajqcych SIQ na podstawie ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych - art. 27, art. 30b, art.30c, art. 30e
i art. 30f domowym, ktdrzy
- rozliczajq si? na podstawie PIT-36, PIT-36L, RIT-37, PIT-38, PIT-39, Pn"-CFC,
— uzyskujq dochody z tytutu: umowa o prac?; umowa zlecenie, wynagrodzenie z tytutu praw
autorskich, wynagrodzenie z tytutu umow cywilnpprawnych lub kontraktow menedzerskich,
emerytura, renta, swiadczenie lub zasHek przedemerytalny, zasitekmacierzyhski, chorobowy i inne
wyptacane z ubezpieczenia spotecznegp, stypendium, naleznosci z umowy aktywizacyjnej, pozarolnicza
dziatalnosc gospodarcza opodatkowana przy zastosowaniu skali podatkowej 18% lub 32%,
pozarolnicza dziatalnosc gospodarcza opodatkowana stawkg 19%, przychody z najmu, podnajmu,
dzierzawy, dziaty specjalne produkcji rolnej opodatkowane stawkq 19%, sprzedaz akcji, obligacji
oraz innych instrumentow finansowych, objecie akcji w spotkach majqcych osobowosc prawnq,
sprzedaz nieruchomosci, sprzedaz spotdzielczego wtasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego,
sprzedaz gruntu, przychodyuzyskiwane z zagranicy, przychody z zagranicznych spotek kontrolowanych
i inne,

W przypadku,jes|ijedynym dochodem jest swiadczenie z ZUS i cztonek gospodarstwa domowego nie
sktada odr^bnej deklaracji podatkowej, rozliczenie nast^puje na podstawie formularza PIT-40A
wystawionego przez ZUS/KRUS.

W przypadku, jesli cztonkowie gospodarstwa domowego sktadajq wspolnie rozliczenie roczne,
dochod we wniosku odofinansowanie, w tabeli C.l.l wpisuje osoba oznaczona w deklaracji
podatkowej PITJako podatnik.

Dla wnioskow sktadanych:

- do 30 kwietnia danego roku, nalezy przedtozyc deklaracj^ podatkowq (z uwzgl^dnieniem korekt,
jesli dotyczy) lub zaswiadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urzqd Skarbowy, za
przedostatni rok podatkowy, liczqc od daty ztozenia wniosku,

- od 1 maja danego roku, nalezy przedtozyc deklaracj? podatkowq (z uwzgl^dnieniem korekt, jesli
dotyczy) lub zaswiadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urzqd Skarbowy, za ostatni
rok podatkowy, liczqc od daty ztozenia wniosku.
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Za dochod uznaje si^, po odliczeniu kwot alimentow swiadczonych na rzecz innych osob:

przychody podlegajqce opodatkowaniu na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b, art.30c,
art. 30e i art. 30f ustawy o pdof2, pomniejszone o:

a) kosztyuzyskania przychodu,
b) nalezny podatek dochodowy od osob fizycznych,
c) sktadki na ubezpieczenia spoteczne niezaliczone do kosztow uzyskania przychodu,
d) sktadki na ubezpieczenie zdrowotne;

Metodyka wyliczenia rocznego dochodu cztonka gospodarstwa domowego:

0
wartosc

rocznego

dochodu w PLN

cztonka

gospodarstwa
domowego

przychody

wykazane
w odpowiednim
formularzu PIT

za wskazany rok
podatkowy,
wtym m.in.

-ztytutu pracy,
- emerytury

- renty

a) koszty
uzyskania
przychodu,|

b) rialezny
podatek
dochodowy

c) sktadki na
ubezpieczenie
spoteczne;

d)||sktadki na
ubezpieczenie
zdrowotne*)

+

innedochody
niepddlegajqce
opodatkowaniu na
podstawie przepisow
o podatku dochodowym
dd osobfizycznych:
wymienione w art. 3

pkt 1 lit. c ustawy
o swiadczeniach

rodzinnych

(Dz. u.22017r. poz.
1952,zp6zn. zm.):

*' Prawo do odliczenia sktadek na ubezpieczenie zdrowotne ustala si^ na podstawie dokumentow
stwierdzajqcych ich poniesienie (np.PIT; Zaswiadczenie z ZUS).

Metodykanr2
(2) Dotyczy cztonkow gpspodarstwa domowego rozliczajqcych si^ na podstawie ustawy
z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow
osiqganych przez osoby fizyczne: Osiqgajqce przychody z pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej,
ktore mogq optacac zryezattowany podatek dochodowy wformie:

ryczattu od przychodow ewidencjonowanych: PIT-28 (ryczatt);

karty podatkowej PIT-16A,

1) Osiqgajqce przychody z tytutu umowy najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy lub innych
umow o podobnym charakterze, jezeli umowy te nie sq zawierane w ramach prowadzonej

2 Ustawa o pdof - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1509, z p6zn.zm.).
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pozarolniczej dziatalnosci gospodarczej, ktore mogq opfacac ryczatt od przychodow
ewidencjonowanych.

2) Osiqgajqce przychody ze sprzedazy, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku
dochodowym, ktore mogq optacac ryczatt od przychodow ewidencjonowanych.

3) Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznari, ktore optacajq zryczattowany podatek
dochodowy od przychodow osob duchownych.

Metodyka wyliczenia wartosci rocznego dochodu czfonka gospodarstwa domowego:

^
wartosc rocznego dochodu

wPLN

cztonka gospodarstwa

domowego

dochod zdziatalnosci

podlegajqcej opodatkowaniu
na podstawie przepisow

o zryczattowanym podatku

dochodowym od niektorych

przychocfow osiqga nych
przez osobyfizyczne, ogtaszany

coroczniewdrodze

obwieszczenia przez ministra
wtasciwego dospraw rodziny

w Dzienniku Urz^dowym

Rzeczypospolitej Polskiej
,,Monitor Polski" w terminie do

1 sierpnia kazdego roku,

po odliczeniu kwot alimentow

swiadczonych na rzecz innych
osob

+

inne dochody
niepodlegajqce

opodatkowaniu na
podstawie przepisow o
podatku dochodowym

od osob fizycznych:
wymienione w art. 3 pkt

1 lit. c ustawy o
swiadczeniach

rodzinnych
(Dz. U. z 2017 r. poz.

1952, z pozn. zm.)

Do wnioskow sktadanych w 2018 r. zastosowanie ma obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 9 lipca 2018 r. wsprawie wysokosci dochodu za rok 2017 z dziatalnosci podlegajqcej
opodatkowaniu na podstawie przepisow o zryczaftowanym podatku dochodowym od niektorych
przychodow osiqganych prZez osoby fizyczne (M. P. z 24 lipca 2018 r. poz. 721). Dochod za rok 2017
zdziatalnosci podlegajqcej opodatkowaniu na podstawie przepisow o zryczattowanym podatku
dochodowym od niektorych przychodow osiqganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokosci
ustalonej zgodnie z wartosciami okreslonymi w Zatqczniku do obwieszczenia.
Zatqcznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2018 r. okresla:

Tabela nr 1 - Wysokosc dochodu w przypadku podatku optacanego w formie karty podatkowej
Tabela nr 2 - Wysokosc dochodu w przypadku podatku optacanego w formie ryczattu od
przychodow ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszgcej 2% lub 3% osiqganych
przychodow
Tabela nr 3 - Wysokosc dochodu w przypadku podatku optacanego w formie ryczattu od
przychodow ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszqcej 5,5% osiqganych
przychodow

31



Tabela nr 4 - Wysokosc dochodu w przypadku podatku optacanego w formie ryczattu od
przychodow ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszqcej 8,5% lub 10% osiqganych
przychodow
Tabela nr 5 - Wysokosc dochodu w przypadku podatku optacanego w formie ryczattu od
przychodow ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszqcej 17% osiqganych przychodow
Tabela nr 6 - Wysokosc dochodu w przypadku podatku optacanego w formie ryczattu od
przychodow ewidencjonowanych dla stawki podatkowej wynoszqcej 20% osiqganych
przychodow.

Kazdego roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej wydaje nowe obwieszczenie dotyczqce
wysokosci dochodu za roku ubiegty.
Do wnioskow o dofinansowanie zastosowanie b^dzie miato ww. obwieszczenie, obowiqzujqce na
dzien sktadania wniosku.

Metodyka nr 3
(3) Dotyczy cztonkow gospodarstwa domowego posiadajqcych gospodarStwo /gospodarstwa rolne
Dochod z prowadzenia gospodarstwa rolnego, po odliczeniu kwbt alimentow swiadczonych na rzecz
innych osob, stanowi iloczyn liczby hektarow przeliczeniowych (wtasnych i dzierzawionych na
wskazanych zasadach) oraz stawki przeciQtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych w danym roku.

Metodyka wyliczenia wartosci rocznego dbchodu cztonka gospodarstwa domowego:

^
wartosc

rocznego

dochodu w

PLN

z

gospodarstwia
rolnego

liczba hektarow

przeliczeniowyehll
wgospodarstwie
rolnym wg nakazu

ptatniczego
lubzaswiadczenia

x

przeciQtny
dpchod z pracy

iW indywidualnych
gospodarstwach

rolnych z 1 ha
przeliczeniowego,

ogtoszony w
drodze

obwieszczenia

przez Prezesa
GUS

+

inne dochody
niepodlegajqce

opodatkowaniu na
podstawie przepisow

o podatku
dochodowym od osob

fizycznych:
wymienionew art. 3
pkt 1 lit. c ustawy o

swiadczeniach
rodzinnych

(Dz.U.z2017r.poz.
1952, z pozn. zm.)

Dochod z prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustala si^ przyjmujqc, ze z 1 ha przeliczeniowego
uzyskuje si^ dochod roczny w wysokosci dochodu ogtaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia,
przez Prezesa Gtownego Urz^du Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1892, z pozn. zm.).
Do wnioskow sktadanych w 2018 r. zastosowanie b^dzie miato obowiqzujqce obwieszczenie Prezesa
GUS w sprawie wysokosci przeci^tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z
1 ha przeliczeniowego.
Kazdego roku Prezes GUS wydaje nowe obwieszczenie dotyczqce wysokosci dochodu za roku ubiegty.
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Do wnioskow o dofinansowanie zastosowanie b^dzie miato ww. obwieszczenie, obowiqzujqce na
dzieri sktadania wniosku.

Ustalajqc dochod uzyskany:
1. z prowadzenia gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiqcego podstaw^

wymiaru podatku rolnego wlicza s\q obszary rolne oddane w dzierzaw^, z wyjqtkiem:
1) oddanej w dzierzaw^, na podstawie umowy dzierzawy zawartej stosownie do przepisow

o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow, cz^sci lub catosci znajdujqcego si? w posiadaniu rodziny
gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do uzytkowania przez rolniczq spotdzielni^ produkcyjnq;
3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierzaw^ w zwiqzku z pobieraniem renty okreslonej

w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzqcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwaranejj Rolnej oraz w przepisach o
wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich z udziatem srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich;

2. przez dzierzawc? gospodarstwa rolnego oddanego w dzierzaw^ na zasadach wskazanych w pkt.l
powyzej, dochod uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza s\q o zaptacony czynsz z tytutu
dzierzawy;

3. z wydzierzawionego od Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa gospodarstwa rolnego, dochod
uzyskany z gospodarstwa rolnego porDniejsza sig o zaptacony czynsz z tytutu dzierzawy.

Dochod z prowadzenia gospodarstwa rolnego, stariowi iloczyn ilosci ha przeliczeniowych (wtasnych
i dzierzawionych na wskazanych zasadach) oraz stawkil przeciQtnego dochodu z indywidualnego
gospodarstwa rolnego w danym roku, powiQkSzonyoljnne dbchody uzyskane na podstawie odrqbnych
przepisow.

W przypadku, gdy osoby tworzqce gospodarstwo domowe uzyskujq dochody z gospodarstwa rolnego
oraz dochody pozarolnicze, dochodyte sumujesi^.

Metodyka nr 4

(4). Dotyczy cztonkow gospodarstwa domowego osiqgajqcych dochodv inne niz podlegajqce
opodatkowaniu ha zasadachokreslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz na podstawie przepisdw ustawy
zdnia 20 listopada 1998 r. o zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow
osiqganych przez osoby fizyczne.

Za dochod uznaje sj?, po odliczeniu kwot alimentow swiadczonych na rzecz innych osob:

inne dochody niepodlegajqce opodatkowaniu na podstawie przepisow o podatku dochodowym
od os6bfizycznych,wymienionewart.3 pktl litc) ustawyoswiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z2017 r.
poz. 1952, z pozn. zm.).
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Metodyka wyliczenia wartosci rocznego dochodu cztonka gospodarstwa domowego:

wartosc rocznego dochodu
wPLN

cztonka gospodarstwa
domowego

dochod osiggni^ty w roku kalendarzowym poprzedzajqcym
rok ztozenia wniosku o dofinansowanie,
wykazany w odpowiednim dokumencie

IV. Sposob post^powania przy wypetnianiu wniosku

• (Pole 195) Wnioskodawca oswiadcza, poprzez zaznaczenie wtasciwej kratki, czy pozostaje w
zwiqzku matzehskim lub nie pozostaje w zwiqzku matzenskim.
W przypadku zaznaczenia »pozostaje w zwiqzku matzenskim" nalezy zaznaczyc jednq z kratek
dotyczqcych pozostawania w ustawowej majqtkowejl|i wspolnosci matzehskiej ze
wspotmatzonkq/iem lub posiadania rozdzielnosci majqtkowej ze wspotmatzonkq/iem. Dokumenty
potwierdzajqce rozdzielnosc majqtkowq - umowQ /orzeczenie sqdu nalezy dotqczyc do wniosku.

• (Pole 196) Jezeli Wnioskodawca zaznacza, ze jest:
Podatnikiem - nalezy dotqczyc do wniosku Zeznanie Podatkowe zlozonew UrzQdzie Skarbowym za
przedostatni rok podatkowy liczqc od daty ztozenia wniosku (dotyczy wnioskow sktadanych do
30.04 danego roku), za ostatni rok podatkowy liczqc pd datyztozenia wniosku (dotyczy wnioskow
sktadanych od 01.05 danego roku).
Podatnik:
•^ Osoby fizyczne opodatkowane (ptacqce PIT) wedtug skali podatkowej lub 19% stawki podatku

(tzw. podatek liniowy);
^ Osoby fizyczne ptacqce ryczatt od przychodow ewidencjonowanych zarowno przedsiQbiorcy

prowadzqcy dzjatalnosc gospodarcz^opodatkowanych tym ryczattem jak rowniez osoby
nieprowadzqce fakiej dziatalnosci a uzyskujqce przychody z najmu, dzierzawy lub innych
podobnych umow (tzw. najem prywatny),

^ Osoby opodatkowane PIT lub ryczattem od przychodow ewidencjonowanych - osoby fizyczne
uzyskujqce przychod^||zesprzedazyiprodukt6w przetworzonych z wtasnej uprawy, hodowli lub
chowu.

Niebpodatkowany - nalezy dostarczyc zaswiadczenie z Urz^du Skarbowego o nieopodatkowaniu
oraz nalezy wypetnicwtasciwe oswiadczenie o osiqganych dochodach (Oswiadczenie o dochodach
nieopodatkowanych i7|ub Oswiadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego).
Osoby fizyczne, ktorych dochody niepodlegajq opodatkowaniu na podstawie przepisow o podatku
dochodowym od osob fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o swiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z2017 r. poz. 1952, z pozn. zm.). Lista wymieniona jest w Oswiadczeniu
o dochodach nieopodatkowanych.

W tabeli C.l.l. Wnioskodawca wpisuje dane wszystkich osob wliczajgcych si^ do gospodarstwa
domowego na dzieri sktadania wniosku o dofinansowanie, wtym dane osob nieosiqgajqcych dochodu
pozostajqcych na utrzymaniu wgospodarstwie domowym:

(pole nr 197.) - Nalezy wpisac odpowiednio wtasciwy rok podatkowy lub kalendarzowy,
(pole nr 198.) ImiQ i nazwisko - nalezy wpisac imi^ i nazwisko osoby wchodzqcej w skfad
gospodarstwa domowego,
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( pole nr 199a.) Narodowosc - z listy rozwijanej nalezy wybrac narodowosc „ Polska", ,,lnna"
Wskazanie przez Wnioskodawc^ narodowosci »lnna" umozliwia w polu 199. wprowadzenie
numeru,

(pole nr 199.) PESEL/ Inny dok.' - nalezy wpisac numer PESEL lub w przypadku narodowosci innej
niz polska i nieposiadania numeru PESEL nalezy wpisac inny numer dokumentu potwierdzajqcego
tozsamosc,

(pole nr 200.) Stopieri pokrewieristwa - nalezy wpisac stopieri pokrewieristwa lub relacj'Q
do Wnioskodawcy; w przypadku jesli dotyczy Wnioskodawcy wpisac ,,wnioskodawca",
(pole nr 201.) Wartosc rocznego dochodu w PLN - nalezy wpisac dochod roczny wyliczony zgodnie
zewskazanq w instrukcji metodykq. W przypadku, jesli cztonkowie gospodarstwa domowego
sktadajq wspolnie rozliczenie roczne, dochod we wniosku o dofinansowanie, w tabeli C.l.l wpisuje
osoba oznaczona w deklaracji podatkowej PIT, jako podatnik, natomiast druga osoba wpisuje
wartosc 0.

W przypadku nie osiqgania dochodu (brane sq pod uwag? przychody i dochody wymienione na
stronie 24-26 w C.l. Dochody) nalezy wpisac 0.
W przypadku, gdy cztonek gospodarstwa dpfnowego osigga dochody poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje si? ich przeliczenia na podstawiesredniego kursu walut obcych
ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, ze
za okres podatkowy przyjmuje s\q rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy okres podatkowy jest
okreslany inaczej, przyjmuje si^ kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego.
Prawo do odliczenia sktadek na ubezpieczenie zdrowotne Hstala SIQ na podstawie dokumentow
stwierdzajgcych ich poniesienie (np. PIT, zaswiadczehie z ZUS),

(pole nr 202.) Rodzaj dochodu— nalezywpisacrodzajosiqganego dochodu, np.:
umowa o prac?, umowa zlecenie, emerytura, renta,swiadczenie lub zasitek przedemerytalny,
dziatalnosc gospodarcza, zasitek macierzyriski, chorobowy i inne wyptacane z ubezpieczenia
spotecznego, stypendium, zlecenie, kontrakt menadzerski, najem, dzierzawa, dochod z zagranicy,
dywidenda, zesprzedazy nieruchomosci, papierow wartosciowych, udziatow w spotkach, dochody
z gospodarstwa rolnego i inne. Przy okreslaniu rodzaju dochodu nalezy wybrac rodzaj postugujqc
s\q definicjq doehodu.W przypadku wybrania ,,lnne do wpisania przez wnioskodawc^ w polu 202a
" nalezywpisacrodzaj dochodu poprzez wypetnienie pola 202 a.
W przypadku osob nieuzyskujqcych dochodu pozostajqcych na utrzymaniu w gospodarstwie
domowyn'1 nalezy wpisac 0 w wartosci rocznego dochodu, po czym w rodzaju dochodu zostanie
wybrane ,,brak dochodu". Rodzaj dochodu nalezy wybrac z rozwijanej listy. Przy wi^cej nizjednym
zrodle dochodu; wnioskodawca powinien za pomocq „+" uzyskac kolejne wiersze tabeli przepisujgc
dane personalne podane powyzej,
(pole nr 203.) Rodzaj dokumentu potwierdzajqcego dochod - nalezy wybrac wtasciwy dokument
potwierdzajqcydochod, np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16, PIT-CFC,
PIT- ZG, zaswiadczenie z Urz^du Skarbowego, zaswiadczenie z UrzQdu Gminy lub nakaz ptatniczy
oraz - jesli dotyczy - umowa dzierzawy, umowa o wniesieniu wktadow gruntowych, orzeczenie
sqdu, wyrok sqdu, potwierdzenie przelewu swiadczenia, wszelkie inne dokumenty potwierdzajqce
osiqganie dochodu lub wybrac ,,nie dotyczy",
(pole. 204) Urzqd skarbowy/ Urzqd gminy - nalezy wybrac z listy dane urz^du skarbowego,
w ktorym zostata ztozona deklaracja PIT za dany rok podatkowy lub wpisac dane urz^du gminy,
ktory wystawit zaswiadczenie lub nakaz ptatniczy okreslajqcy powierzchniQ gospodarstwa rolnego.
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W przypadku osob nieuzyskujqcych dochodu pozostajqcych na utrzymaniu w gospodarstwie
domowym nalezy wpisac ,,nie dotyczy".

Objasnienie do poz. Rodzaj dokumentu potwierdzajgceRO dochod (pole nr 203)

Wnioskodawca wypetnia tabel^ z listq niezb^dnych zatqcznikow do wniosku (dokumentow
potwierdzajqcych wysokosc uzyskanego dochodu) odpowiednio do sposobu rozliczania si^ i rodzaju
prowadzonej dziatalnosci tj. dla:

C.l.l.(l) Cztonkowie gospodarstwa domowego osiqgajqcy przychody podlegajqce opodatkowaniu
na zasadach okreslonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osob fizycznych przedktadajq:

a) oryginat zaswiadczenia z urz^du skarbowego (z terminem waznosd 3 miesiqce od daty
wystawienia) o wysokosci dochodu cztonka gospodarstwa dompwegp, osiqgni^tego w
wskazanym w Metodyce nr 1 roku lub

b) kopiQ deklaracji podatkowej potwierdzajqcej wysokosc dochodu cztonka gospodarstwa
domowego, osiqgniqtego w wskazanym w Metodyce nr 1 roku , ztqzonego we wtasciwym
urz^dzie skarbowym, z potwierdzeniem odbioru pieczQciq urz^clu skarbowego lub z
pocztowym potwierdzeniem nadania lub nalezy dotqczyc Urz^dowe Potwierdzenie Odbioru
(UPO)lub

c) kopiq dokumentu potwierdzajqcego wysol(osc dochodu,Qsiggni^tego w wskazanym w
Metodyce nr 1 roku, wystawibnego przez organ rentowy lub podmiot uprawniony do
dokonania rozliczenja rocznego.

C.l.l.(2) Cztonkowie gospodarstwa domowego osiqgajqcy dochody z dziatalnosci podlegajqcej
opodatkowaniu na podstawie przepisowo zryczattowanym podatku dochodowym od niektorych
przychodow osiqganych przez osoby fizyczne przedktadajq:
a) oryginatzaswiadczenia z urz^du skarbowego (z terminem waznosci 3 miesiqce od daty

wystawienia) zawierajqcego informacjQ o formie opodatkowania - ryczatt ewidencjonowany
lub zaswiadczenie z urz^du skarbowego o wysokosci zaptaconego podatku dochodowego w
formie karty podatkowej oraz o wysokosci przychodu, stawce podatku i wysokosci optaconego
podatku w roku wskazariym w Metodyce nr 2 lub

b) kopig deklaracji podatkowej o wysokosci osiggni^tego dochodu w roku wskazanym w
Metodyce nr 2, ztozonej przez cztonka gospodarstwa domowego we wtasciwym urz^dzie
skarbowym, potwierdzonej piecz^ciq urz^du skarbowego tub z pocztowym potwierdzeniem
nadania lub nalezy dotqczyc UrzQdowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

c.1.1.t3) Cztonkowie gospodarstwa domowego prowadzqcy gospodarstwo rolne przedktadajq:
a) oryginat zaswiadczenia wtasciwego organu gminy o wielkosci powierzchni gospodarstwa

rolnego, wyrazonej w hektarach przeliczeniowych (z terminem waznosci 3 miesiqce od daty
wystawienia) lub

b) kopi nakazu ptatniczego w sprawie podatku rolnego i lesnego wystawionego przez wtasciwy
organ gminy z roku kalendarzowego poprzedzajqcego rok ztozenia wniosku o dofinansowanie;

c) umow? dzierzawy - w przypadku oddania czQSci lub calosci znajdujqcego s\q w posiadaniu
rodziny gospodarstwa rolnego w dzierzaw^, na podstawie umowy zawartej stosownie do
przepisow o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow, albo oddania gospodarstwa rolnego
w dzierzaw^ w zwiqzku z pobieraniem renty okreslonej w przepisach o wspieraniu rozwoju
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obszarow wiejskich ze srodkow pochodzqcych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej.

d) urnow^ o wniesieniu wktadow gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

do uzytkowania przez rolniczg spotdzielni^ produkcyjnq.
Dodatkowo Wnioskodawca prowadzqcy gospodarstwo rolne oswiadcza we wniosku, ze do niniejszego
wniosku dotqczyt dokumenty potwierdzajqce wysokosc uzyskanego dochodu z posiadanych przez

niego gospodarstw rolnych oraz, ze nie posiada innego gospodarstwa rolnego, z ktorego uzyskuje
dochody. W przypadku uzyskiwania dochodow z gospodarstwa rolnego oraz dochodow
pozarolniczych, dochody te sumuje si^.

C.l.1(4). Czfonkowie gospodarstwa domowego osiqgajqcy dochody niepodlegajqce opodatkowaniu
na podstawie przepisow o podatku dochodowym od osob fizycznych przedktadajq:

dokument zatqczony do Wniosku o dofinansowanie o dochodachwtasnych lyb osob wchodzgcych
wskfad gospodarstwa domowego, osiggni^tych w roku kalendarzowym poprzedzajgcym rok ztozenia
wniosku o dofinansowanie (w zaleznosci od rodzaju dochodu - np. decyzja, zaswiacfczenie, deklaracja,
orzeczenie o niepetnosprawnosci, orzeczenie sqdu, wyroksqdu,|pQtwiercl2enie przelewu swiadczenia
lub inny dokument potwierdzajqcy osiqgany doch6d).|

Zatqczniki wskazane w (poz. 203) Rodzaj dokumentu potwierdzajqcego dochQdnalezy dotqczyc do
przysytanego wniosku w formie elektronicznej lub papierowej w oryginale lub kopii poswiadczonej
przezwtasciwy organ.

Dodatkowo Wnioskodawca wykazujqcy alimenty dotqcza do wniosku prawomocny wyrok sqdu
zasqdzajqcy alimenty, przekazy lub przelewy pieni^zne dokumentujqce wysokosc zaptaconych
alimentow we wskazanym roku.

• (poz. 204)Urzqdskarbowy^Urzqdgminy-nalezywybi"aEzlistydaneurzQduskarbowego,wkt6rym
zostata ztozona deklaracja PIT za ostatni rok pQdatkowy lub wpisac dane urz^du gminy, ktory
wystawit zaswiadczenie lub nakaz ptatnicz| okreslajqcy powierzchni^ gospodarstwa rolnego tj.
nalezy wpisac nazw^ i dane adresowe.

Na dole kazdej tabeli aplikacja internetowallub Wnioskodawca samodzielnie (wersja papierowa
wniosku) wylicza razem dochod w ztotych.

Nast^pnie Wnioskodawca oswiadcza, ze posiada zgod^ na przetwarzanie danych osobowych osob,
wskazanych w powyzszych tabelach o dochodach w ramach Programu priorytetowego Czyste
Powietrze.

C.2. (pole nr 205.) Liczba osob w gospodarstwie domowym - nalezy wpisac liczbowo wszystkie osoby
wymienione w tabeli C.l.l. W wersji elektronicznej w polu nr 205. liczba osob w gospodarstwie
domowym wylicza si^ automatycznie, jako liczba unikalnych wartosci w kolumnie "PESEL" w tabeli
C.l.l.

C.3. (pole nr 207.) Catkowity dochod osob tworzqcych gospodarstwo domowe w roku (w polu nr 206.),
wylicza s\q automatycznie przez aplikacj^ internetowq poprzez zsumowanie dochodow wszystkich
osob tworzqcych gospodarstwo domowe.

C.4. (pole nr 209.) Sredni miesi^czny dochod na osob?, w roku (w polu nr 208.), wylicza si^
automatycznie przez aplikacj^ internetowq poprzez podzielenie wyniku z pkt. C.3 (pole
nr 207.) na 12 miesiQcy, a nast^pnie podzielenie przez liczb^ czfonkow gospodarstwa domowego
(pole nr 205.).
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C.5. (pole nr 210.) Dochod stanowiqcy podstawq do opodatkowania - nalezy wpisac kwotQ (po
zaokrqgleniu do petnych ztotych) z zeznania podatkowego (PIT) z pozycji ,,Podstawa obliczania
podatku".

C.G Kwota miesi^cznego sredniego dochodu na osob^ w gospodarstwie domowym (pole nr 211.),
grupa dofinansowania (pole nr 212.), intensywnosc dofinansowania dotacyjnego (pole nr 213.)
wylicza si^ przez aplikacj^ internetowq na podstawie Tabeli nr 1 tub 2 Intensywnosc
dofinansowania.

W przypadku, deklarowania sredniego miesiQcznego dochodu na cztonka gospodarstwa wwysokosci
0, kwalifikujqcego do grupy o najnizszej intensywnosci dofinansowania (grupa I - dochod do 600 zt na
cztonka gospodarstwa domowego), decyzja o przedstawieniu dodatkowycK wyjasnieri i dodatkowych
dokumentow b^dzie podejmowana przez WFOSiGW zgodnie z jego wewnQtrznymi procedurami.
Ponadto WFOSiGW maze zqdac dodatkowych wyjasnien i przedstawi|nia dodatkowych dokumentow
potwierdzajqcych wysokosc dochodu w gospodarstwie domowym.
W przypadku gospodarstwa domowego posiadajqcego gospodarstwo rolne Wnioskodawca oswiadcza,
ze do wniosku o dofinansowanie dotqczyt dokumentYlpOtwierdzajqce wysokosc uzyskanego dochodu
z posiadanych przeze niego, lub innych cztonkow gospodarstwa domowego, gospodarstw rolnych oraz
ze nie posiada innego gospodarstwa rolnego, z ktorego uzyskuje dochody.

D. FINANSOWANIE INWESTYCJI
1. Kalkulacja szczegotowych warunkow przedsiQwzi^cia
We wniosku wypetnianym przy uzyciu apljkacji internetowej - system automatycznie wylicza kolejne
pola poza polami: wnioskowanej dotaqi i wnjoskbwanej^^^ W wersji papierowej wniosku -
Wnioskodawca samodzielmeiwylicza wszystkie pola, dtkonujqc kalkulacji szczegotowych warunkow
przedsiQwzi^cia, zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

> Koszt catkdwity przedsiQwzi^cia - poje nr 214.: suma wszystkich rzeczywistych kosztow
projektu zawartych we wniosku, obejmujqcych koszty kwalifikowane i koszty
niekwalifikowane.

> Koszt kwalifikowany - pole nr 215: suma kosztow kwalifikowanych poszczegolnych zakresow
rzeczowych przedsi^wziQcia zgodnych z pkt 6.6. programu Czyste Powietrze (liczonych zgodnie
Z limitem okreslonym w pkt 6. 2) i 3) oraz w pkt. 9 programu (Maksymalne koszty
jedhostkowe).

> Koszt niekwalifikowany - pole nr 216.: - Koszt catkowity przedsi^wziQCia - Koszt
kwalifikowany.

> Kwota kosztdw kwalifikowanych dla cz^sci dotacyjnej - pole nr 217: suma kosztow
kwalifikowanych podlegajqcych dofinansowaniu w formie dotacji, nie wi^cej niz 53 000 zt.

> Kwota kosztow kwalifikowanych dla cz?sci pozyczkowej- pole nr 218: suma kosztow
kwalifikowanych dla zakresu rzeczowego dofinansowanego wytqcznie wformie pozyczki.

> Maksymalny poziom dotacji - pole nr 219.: suma kosztow kwalifikowanych, na ktore
Wnioskodawca maze otrzymac dotacjQ, pomnozona przez intensywnosc dofinansowania
(maksymalnie 53 000 zt x intensywnosc dofinansowania).

> Maksymalny poziom pozyczki - pole nr 220.: kwota kosztow kwalifikowanych dla cz^sci
pozyczkowej plus suma kosztow kwalifikowanych podlegajqcych dofinansowaniu w formie
dotacji (bez ograniczenia do kwoty 53 tys. zt) pomniejszone o wnioskowanq dotacj^.
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> Wnioskowana dotacja - pole nr 221.: Wnioskodawca wpisuje kwot? rownq lub mniejszq
od wyliczonego maksymalnego poziomu dotacji.

> Wnioskowana pozyczka - pole nr 222.: Wnioskodawca wpisuje kwotq rownq lub mniejszq
od wyliczonego maksymalnego poziomu pozyczki

> Wktad wtasny - pole nr 223.: koszty catkowite minus wnioskowana dotacja, minus
wnioskowana pozyczka.

W niniejszej tabeli w aplikacji internetowej Wnioskodawca wpisuje wnioskowanq kwotq dotacji
i pozyczki; Wnioskodawca moze zmniejszyc zarowno kwotQ dotacji, jak i pozyczki w stosunku
do kwot wyliczonych, jako maksymalny poziom dofinansowania, czy maksymalny poziom pozyczki
na rzecz zwi^kszenia wktadu wtasnego przeznaczonego na realizacj^ przedsi^wzi^cia.
Wnioskodawca maze takze zrezygnowac z jednej z form dofinansowania, tj. dotacji lub pozyczki,
wpisujqc wartosc ,,0" w odpowiednie pole.

W niniejszej tabeli w aplikacji internetowej Wnioskodawca Wpisuje wnioskowanq kwotQ dotacji
i pozyczki; Wnioskodawca maze zmniejszyc zarowno kwot? dotacji, jaki pozyczki w stosunku
do kwot wyliczonych, jako maksymalny poziom dofinansowania, czy maksymalny poziom pozyczki
na rzecz zwiqkszenia wktadu wtasnego przeznaczonego na realizacj^ przedsi^wzi^cia.
Wnioskodawca maze takze zrezygnowac z jednej z form dofinansowania, tj. dotacji lub pozyczki,
wpisujqc wartosc ,,0" w odpowiedniepole.

Tabela nr 3. Maksymalne kosztyjednostkowe
I. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany ustug oraz zakupu i montazu urzqdzeri, instalacji

oraz wyrobow budowlanych wchodzqcychw zakres rzeczowy przedsi^wziQCia*:

1) Koszty kwalifikowane dokumentacji:

LP
Rodzaj ustugi

Maksymalny jednostkowy koszt
kwalifikowany **

1. Wykonaniaaudytu energetycznego budynku/ lokalu
mieszkalnegbwykonanego przed ztozeniem wniosku o

dofinansowanie przedsi^wzJQcia, pod warunkiem ze
zakres prac, wynikaJqcY z audytu, zostanie zrealizowany w

ramach ztozonegowniosku o dofinansowanie,
nie pozniej, nizdo zakoriczenia realizacji wnioskowanego

przedsi^wziQcia.

do 1000 zt

2. Kosztwykonania branzowej dokumentacji projektowej
( przebudowa dachu pod ocieplenie) pod warunkiem ze

prace b^dqce przedmiotem dokumentacji, zostanq
zrealizowane w ramach ztozonego wniosku

o dofinansowanie przedsi^wziQcia, nic pozniej, niz do
zakoriczenia realizacji wnioskowanego przedsi^wziQcia.

do 1 000 zt

3. Kosztwykonania branzowej dokumentacji projektowej
(modernizacja instalacji wewnqtrznej i wymiany zrodfa
ciepta) pod warunkiem ze prace b^dqce przedmiotem
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dokumentacji, zostanq zrealizowane w ramach ztozonego
wniosku o dofinansowanie przedsiQwzi^cia, nie pozniej,

niz do zakonczenia realizacji wnioskowanego
przedsi^wzi^cia.

4. Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej
chiropterologicznej.

do 500 zf

**maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek jednorodzinny/ wydzielony w
budynku jednorodzinnym lokal z wyodrQbnionq ksi^gq wieczystq materiatow budowlanych, urzqdzen
i ustug zwiqzanych z realizacjq przedsiQwziQCtermomodernizacyjnych ( dalej: Maksymalny
jednostkowy koszt kwalifikowany).

2) Koszty kwalifikowane zakupu urzqdzeri, materiatow budowlanych oraz wykonania ustugi
demontazu i montazu:

LP
Urzqdzenie

.material budowlany
Rodzajustugj

Maksymalny
jednostkowy koszt
kwalifikowany**

dembntaz montaz

I*

WQzef cieplny z programatorem
temperatury;

wykonanie
ustugi

demontazu
nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paljwoi
state

wykonanie ustugi
montazu nowego

zrodta ciepta
do 10 000 zt

2*

pompa ciepfa (powjetrze/woda,
powiefrze/powietrze) z

osprz^tem;

wykonanie
iiustugi

demontazu
nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paliwo
state

wykonanie usfugi
montazu nowego

zrodta ciepta
do 30 000 zt

3*

pompa ciepta ( grunt/ woda,
woda/woda) z osprz^tem;

wykonanie
ustugi

demontazu
nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paliwo
state

wykonanie ustugi
montazu nowego

zrodta ciepta
do 45 000 zt

4* kociot gazowy kondensacyjny ze
sterowaniem, armaturg

zabezpieczajqcq i regulujqcq,
ukfadem doprowadzenia powietrza

i odprowadzenia spalin,
zbiornikiem na gaz;

wykonanie
ustugi

demontazu
nieefektywneg
o zrodta ciepfa

wykonanie ustugi
montazu nowego

zrodta ciepta
do 15 000 zt
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d

na paliwo
state

5*
kociot olejowy kondensacyjny ze

sterowaniem, armature

zabezpieczajqcq i regulujqcq,
uktadem doprowadzenia powietrza

i odprowadzenia spalin,
zbiornikiem na olej;

wykonanie
ustugi

demontazu

nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paliwo
state

wykonanie ustugi
montazu nowego

zrodta ciepta

do 15 000 zt

6*

materiaty budowlane wchodzqce w
sktad systemu ogrzewania

elektrycznego;

wykonanie
usfugi

demontazu

nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paliwo
state

wykonanie ystugi
montazu nowego

zrodta ciepta

do 10 000 zt

7* kociot na paliwo state ( w^giel
gruby,sredni,miatowy) spetniajqcy
co najmniej wymagania okreslone

w rozporzqdzeniu Komisji (DE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015
r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do

wymogow dotyczqcych
ekoprojektu dla kottow na paliwa

state (Dz. Urz. UEL193z
21.07.2015,5.100);

wykonanie
ustugi

demontazu

nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paliwb
state

wykbnanie ustugi
montazu nowego

zrodta ciepta

do 10 OOOzt

8* kociof na paliwo state ( biomasa
pochodzenialesnego i rolniczego)
spetniajqcy conajmniej wymagania

okreslone w rozporzqdzeniu
Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28

kwietnia 2015 r. wsprawie
wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE

w odniesieniu do wymogow
dotyczqcych ekoprojektu dla

kottow na paliwa state (Dz. Urz. UE
L 193 z 21.0-7.2015, s. 100)

wykonanie
usfugi

demontazu

nieefektywneg
o zrodta ciepta

na paliwo
state

wykonanie ustugi
montazu nowego

zrodta ciepta
do 20 000 zt

9* przytqcze i instalacja wewn^trzna
gazowa***

wykonanie ustugi
montazu;

do 5 000 zt

10*
przytqcze cieplne***

wykonanie ustugi
montazu;

do 10 000 zt

II* I przytqcze i instalacje wewn^trzne
elektroenergetyczne*** ****

/

wykonanie ustugi
montazu;

do 8 000 zt

12
materiaty budowlane wchodzqce w
sktad instalacji grzewczej

wymiana
elementow

istniejqcej

wykonanie nowej
instalacji

wewn^trznej
ogrzewania wraz z

do 15 000 zt
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instalacji
grzewczej

regulacjq i
rownowazeniem
hydraulicznym

instalacji;

13

materiaty budowlane wchodzqce w
sktad instalacji przygotowania

cieptej wody uzytkowej

wymiana
elementow

istniejqcej
instalacji

przygotowania
cieptej wody
uzytkowej

wykonanie nowej
instalacji

przygotowania
cieptej wody

uzytkowej wraz z
regulacjq i

rownowazeniem
hydraulicznym

instalacji;

14* materiafy budowlane sktadajgce s\q
na system wentylacji mechanicznej

wraz z odzyskiem ciepta;

wykonanie usfugi
montazu;

do 10 000 zt

15* kolektor stoneczny z osprz^tem
wykonanie tistugi

mohtazu;
do 8 000 zt

16*

ogniwo fotowoltaiczne z osprz^tem

wykonanie ustugi
montazu

mikroinstalacji
fotowoltaicznej***

,*:'|!|1

do 30 000 zt

*Koszty kwalifikowane dotyczqce budynkow nowo budowanych
**maksymalnyjednostkowykoszt|kwa|ifikovt/any|^ bydynekjednorodzinny/wydzielonyw
budynku jednorodzinnym lokal z wyodl-Qbnionq ksiQgqwieczyst^materiatow budowlanych, urzqdzeri
i ustug zwiqzanych z realizacjq przedsiQwZigctermomodernizacyjnych (dalej: Maksymalny
jednostkowy koszt kwalifikowany)
*** tylko w przypadku podtqczenia nowego zrodta ciepta.

**** z wytqczeniem kosztow ponoszdnych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji
fotowoltaicznej.

*****Kosztkwalifikbwany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zt

1) Koszty kwalifikciwane zakupu urzqdzeri, materiatow budowlanych oraz wykonania ustugi
demontazu i montazu:

LP
Urzqdzenie

,material budowlany
Rodzaj usfugi

Maksymalny
jednostkowy koszt
kwalifikowany**

demontaz montaz

I materiaty budowlane wykorzystywane do
docieplenia przegrod budowlanych, ptyt

balkonowych orazfundamentow
wchodzqce w sktad systemow dociepleri
lub wykorzystywane do zabezpieczenia

przed zawilgoceniem;

wykonanie
ustugi

demontazu

wykonanie
ustugi

docieplenia
przegrdd

budowlanych,
pfyt

balkonowych

dolSOztzam2
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n'

lub
fundamentow;

2

3

materiaty budowlane ocieplenia przegrod
wewn^trznych budynku oddzielajqcych

pomieszczenia ogrzewane
od nieogrzewanych, w tym: scian

wewn^trznych, stropow
pod nieogrzewanymi poddaszami,

stropow nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi i zamkni^tymi

przestrzeniami podpodtogowymi;

wykonanie
usfugi

demontazu

wykonanie
ustugi

docieplenia
przegrod

budowlanych;

do 150 zt za m2

stolarka okienna w tym:
okna/drzwi balkonowe,

okna potaciowe, powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

wraz z systemami montazowymi

wykonanie
ustugi

demontazu

starej
stolarki

wykonanie
ustugi

montazu

nowejstolarki;

do 700 zt za m2

4

drzwi zewn^trzne, drzwi/bramy w
garazach ogrzewanych

wykonanie
tistugi

deimontazu

starej
stolarki

wykonanie
ustugi

montazu

nowejstolarki;

doZOOOztzam2

**maksymalnyjednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynekjednorodzinny/ wydzielony w
budynku jednorodzinnym lokal z wyodr^bnionq ksiQgq wieczystq materiatow budowlanych, urzqdzen
i ustug zwiqzanych z realizacjq przedsi^wzi^c termomodernizacyjnych ( dalej: Maksymalny
jednostkowy koszt kwalifikowany)

2) Koszty przekraczajqce wartbsci okreslone w kQlumnie ,,Maksymalne jednostkowe koszty
kwalifikowane" stanowiq koszt niekwalifikowany.

2. Okres korzystania z pozyczki

Wnioskodawca powinien wskazac:

> Planowany okres karencji - pole nr 224. - liczony od daty wyptaty ostatniej planowanej transzy
pozyczki do daty sptaty pierwszej raty kapitatowej, lecz nie dtuzej niz do 12 miesi^cy po
zakoriGzeniurealizacji przedsiQwzi^cia.

> Planowany okres sptaty pozyczki - pole nr 225. (do 180 miesi^cy) - okres finansowania jest
liczony od daty pierwszej planowanej wyptaty transzy pozyczki do daty planowanej splaty
ostatniej raty kapitatowej, lecz nie dtuzsza niz do daty zakonczenia realizacji przedsi^wzi^cia.
Karencja w sptacie pozyczki wlicza 5\q w okres sptaty pozyczki.
Uwaga JJezeli Wnioskodawca nie ma zamiaru ubiegac sie o pozyczke, to w polu 222. podaje

wartosc 0 ( stownie: zero z<), wowczas pola 224. i 225. sa zablokowane.

E. O^WIADCZENIA

Wnioskodawca zobowiqzanyjest do zaznaczenia w polu akceptacji odpowiednich oswiadczeri.

F. ZAt^CZNIKI
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Wnioskodawca zobowiqzany jest do zaznaczenia w polu akceptacji odpowiednich
z Wnioskiem zatqcznikow.

przedtozonych

Uwaga:

> Dokument potwierdzajqcy prawo wtasnosci budynku jesli we wniosku nie zostat wpisany nr
ksi^gi wieczystej (np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzajqcy prawo wtasnosci
budynku).

> Audyt energetyczny, jesli zostat wykonany i na jego podstawie przyj^to dane do wniosku.
> ODO 1 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osob innych n\z wnioskodawca, jesli

wnioskodawca ujawniatakie dane.
> ODO 2 - Zgoda na przetwarzanie danych wrazliwych (np. dane o stanie zdrowia), jesli

wnioskodawca ujawnia takie dane.
> Oswiadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego
> Oswiadczenie o dochodach nieopodatkowanych

G. DATA I PODPIS WNIOSKODAWCH
Wtym punkcie Wnioskodawca wpisuje dat^ wypetnienia wniosku|(pole rir226.) orazsktada czytelny
podpis pod wnioskiem o dofinansowanie przedsiQwzi^cia (pole nr 227).

Uwaga! Wnioskodawca po uzupetnieniu catego wniosku jest zobowiqzany do zweryfikowania
formularza pod wzgl^dem poprawnoscijego uzupetnienia. Weryfikacja formularza odbywa se poprzez
nacisniecie przycisku ,,Weryfikacja formularza" umieszczonego na pierwszej stronie wniosku po prawej
stronie pod datq ztozenia wniosku.
W przypadku nieprawidtowosci przy wypetnieniu|'fprmularza, po weryfikacji pojawi SJQ komunikat na
czerwonym tie: Status wniosku ,,Wniosekjest niepoprawnylub zostaty wprowadzone zmiany - Nie
przesytaj wniosku elektronicznie ani w wersjj papierowej|clo WFOSiGW dopoki nie poprawisz btQdow i
nie uzyskasz pozytywnego statusu. Furikcja wydruku zostata zablokowana" Ten komunikat
zobowiazuje Wniioskodawc^ dcillpoprawienia btedow. BtQdy we wniosku lub pola nie uzupetnione
zostanq zaznaczone na czerwqno, w celu ich pp|R|rawy.
Po usunieciu wszystkich iiwag i ponownej weryfikacji formularza, Wnioskodawca powinien otrzymac
komunikat Statuswniosku ,,Wniosekjest poprawny-teraz przeslij wniosek przez portal beneficjenta
(dostarcz ppdpisanq wersje papierowq) lub wytqcznie elektronicznie poprzez epuap" Tylko taki
wniosek moze zostac przestany przez Portal Beneficjenta oraz moze zostac wydrukowany i po
podpisaniu ztozony w wersji papierowej do wfosigw.

Zatqcznik:
,,Metodyka wyliczenia wspotczynnika przenikania ciepta u dla scianyzewn^trznejjednorodnej

nadziemia + przyktady obliczeniowe" w przypadku wypetniania wersji papierowej wniosku
o dofinansowanie.
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METODYKA WYLICZENIA WSPOtCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPtA U DLA SCIANY

ZEWN^TRZNEJ JEDNORODNEJ NADZIEMIA PO TERMOMODERNIZACJI
+ PRZYKtAD OBLICZENIOWY

Wnioskodawca w tej cz^sci wypetniania wniosku wybiera rodzaj przegrody, jaka b^dzie poddana
termomodernizacji, wprowadzajqc przy tym: koszty docieplenia, rodzaj ocieplenia (lista rozwijana),
grubosc ocieplenia [cm] oraz powierzchnia ocieplenia [m2]. W kolumnie ,,Wsp6tczynnik U przed
ociepleniem" wartoscwspotczynnika przenikania ciepta jest uzupetniana automatycznie na podstawie
wpisanego wczesniej roku oddania budynku do uzytkowania/roku uzyskania zgody na rozpoczQcie
budowy (cz^sc B.l wniosku o dofinansowanie) na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Energii z dnia 5
pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegotowego zakresu i sposobu sporzqdzania audytu efektywnosci
energetycznej oraz metod obliczania oszcz^dnosci energii oraz na podstawie rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.1422
z pozn. zm.)

Kolejnym krokiem jest wyliczenie przez wnioskodawc? wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrod

Tabela 1 -wartosci wspotczynnikowprzenikania ciepta (U)

(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Energii zdnia 5 pazdziernika 2017 r. wsprawie szczegotowego zakresu
i sposobu sporzqdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczQdnosci energii) oraz
na podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.1422 z pozn. zm.)

Wymagania techniczne WT2021
dla temperatury wewn^trznej
>16°C

Rok budowybudynku

przed

1983

1983-

1991

1992-

1998

1999-

2001

2002-

2013

2014-

2016

2017-2020

Sciany
zewn^trzne

0,20 1,10 0,75 0,60 0,50 0,30 0,25 0,23

Dach/stropodach 0,15 0,70 | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,20 0,18

Strop pod
poddaszem

nieogrzewanym

0,15 0,90 0,40 0,30 0,30 0,25 0,20 0,18

Strop nad
piwnicq

nieogrzewanq

0,25 0,80 0,80 0,70 0,60 0,45 0,25 0,25

Podtoga na
gruncie

0,30 0,80 0,80 0,70 0,60 0,45 0,30 0,30

Sciany
wewn^trzne

0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 0,30

Okna 0,9 2,6 2,6 2,6 2 1.8 1.3 1,1

Okna potaciowe 1,1 2,6 2,6 2,6 2 1.8 1.5 1.3

Drzwi

zewn^trzne

1,3 2,6 2,6 2,6 2,6 2 1,7 1,5

przy wyborze odpowiedniego rodzaju ocieplenia oraz jego grubosci.
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11 • • -

Metodyka wyliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U dla sciany zewn^trznej jednorodnej
nadziemia.

Wspolczynnik przenikania ciepfa wyrazonyjest wzorem:

U = ^ [W/(m2K)]
U -wspofczynnik przenikania ciepta dla przegrody [W/(m2-K)J;
RT - catkowity opor cieplny [(m2-K)/W]

1)

Catkowity opor cieplny komponentu budowlanego sktadajqcego SIQ z termicznie jednorodnych warstw
prostopadtych do kierunku przepfywu ciepfa wyznaczamyze ponizszej zaleznosci:

RT=Rsl+Rl+R2+...+Rn+Rse [(m2-K)/W] 1^ 2)

gdzie: Rsi - opor przejmowania ciepta na wewn^trznej powierzchni,
Rl, R2 ... Rn - suma oporow cieplnych przegrody (wg rownania 3),
Rse - opor przejmowania ciepta na zewn^trznej powierzchni.

Oporcieplny warstwyjednorodnej termicznie wyznaczamy ze wzoru:

R= - [(m2-K)/W] ::e_ 3)

gdzie: d -grubosc warstwy materiatu w komponencie,[m^^^^^^^^^^ ^
\ - wspotczynnik przewodzenia ciepfa materiatu, [W/(hrK)]

Tabela 2. Opory przejmowania ciepta - w m2-K/W (wg PN-EN ISO 6946).

I f Kierunekstrumienia cieplnego
[____ __.,.j.,wiori,
Rsi I @,1P

! Rse m^ I o,o4|

w dotj poziomy
i| 0,13 0,17

0,04 0,04

Przyktad obliczeniowy:

Wnioskodawca wskazat w formularzu wniosku rok budowy budynku w przedziale od 1983 do 1991r.
Przyktadowo budynek zostaf oddany do uzytkowania w 1987r. Dla budynkow budowanych w tych
latach wartosc wspotczynnika przenikania ciepta dla sciany zewn^trznej zostafa ustalona na poziomie
0,75[W/(m2-K)].

U=0,75[(m2.K)/W];

W celu wyliczenia catkowitego oporu cieplnego, konieczne jest przeksztatcenie wzoru 1) w celu
otrzymania wartosci catkowitego oporu cieplnego dla sciany przed dociepleniem, wowczas wyliczona
wartosc b^dzie wynosic:

RT = 1,333 [(m2.K)/W];
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Nastqpnie wnioskodawca wylicza opor cieplny dla wybranego materiatu ocieplenia ze wzoru 3).
Dla przyktadu wybrano styropian grafitowy o grubosci 11 cm, i A. = 0,031 [W/m-K]. Nalezy pami^tac,
aby grubosc warstwy ocieplenia do wzoru podac w metrach, np. 12 cm = 0,12 m.

R=^=3'87[(m2-K)/w];
RT= 1,333 + 3,87 = 5,20 [(m!-K)/W];

Po uzyskaniu catkowitego oporu cieplnego dla sciany zewn^trznej z uwzgl^dnieniem ocieplenia
w postaci styropianu grafitowego, wnioskodawca wylicza wartosc wspotczynnika U dla danej
przegrody ze wzoru 1).

u
1

5,20
0,192 [W/(m2K)]

Przyj^ty przez wnioskodawc^ rodzaj ocieplenia oraz jego grubosc jest wystarczajqca w celu spetnienia
wymagari okreslonych w programie w odniesieniu do warunkow technicznych obowiqzujqcych od
31.12.2021r.

Uwaga! W przypadku pojawienia si^ wyzszych wartosei U nizokreslonewwymaganiach do programu,
wnioskodawca musi dobrac materjat ocieplenia o riizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta A lub
przyjqc wi^kszq grubosc ocieplenia. Wartosciwspotczynnika U dla okieni drzwi zewnQtrznych powinny
bye zgodne z wymaganiami wyriikajqcymi z w warunkach technicznych obowiqzujqcych od
31.12.2021r.( WT 2021), Tabela 1.

Uwaga! W przyktadzie obliczeniowym przedstawiono wyliczenia wspotczynnika przenikania ciepta U
dla sciany zewn^trznej jednorodnej nadziemia.W przypadku pozostatych przegrod, wnioskodawca
powinien skorzystac ze wzorow na obliczenie wartosci wspotczynnika U. Wartosci wspotczynnika U
dla okien i drzwi zewn^trznych powinny bYc zgodne zwymaganiami wynikajqcymi z w warunkach
technicznych obowjqzujqcych od 31.12.20201";, (WT2021).

Wnioskodawca mozewyliczyc wspotczynniki U po ociepleniu na podstawie metodyki wyliczenia np.
wg normy PN-EN ISO 6946:2008, ,,KbmponentY budowlane i elementy budynku - Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metodaobliczania".
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Wykaz informacji i dokumentow niezb^dnych do zfozenia wniosku:

1. Dane wnioskodawcy numer PESEL, adres, adres e-mail, nr telefonu.

2. Numer rachunku bankowego.
3. Petny numer ksi^gi wieczystej, np. WL1A/00000002/9.

4. Numerewidencyjnydziatki.

5. Powierzchnia catkowita budynku ( m2).
6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie dziatalnosci gospodarczej

(m2).
7. Rok oddania budynku do uzytkowania lub rok uzyskania zgody na

rozpocz^cie budowy.

8. Dane wszystkich cztonkow gospodarstwa domowego, zgodnie

z zasadami Programu ,,Czyste Powietrze": numer PESEL, wysokosc i
rodzaj rocznego dochodu.

9. Dokumenty (kopie) potwierdzajqce dochod, np. zaswiadczenie z Urz^du
Skarbowego, roczne zeznanie o wysokosci osiqgniQtego dochodu (np.
PIT-37) poswiadczone piecz^ciq UrzQdu Skarbowego lub wydruk razem z
UPO.

10. Zatqczniki takie jak ODO 1, dotyczqce wszystkich osob wymienionych we

wniosku, innych niz Wnioskodawca.

11. W przypadku podawania danych wrazliwych - zafqcznik ODO 2 dotyczqcy

osob, ktorych dane wrazliwe zostaty podane.

12. Powierzchnia docieplana, osobno dla kazdego rodzaju przegrody, np.

sciany zewn^trzne powyzej terenu, sciany zewn^trzne ponizej terenu,

dach, stropodach, podtoga na gruncie ( m2).
13. Powierzchnia nowej stolarki zewn^trznej ( m2).




