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Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie…

… należy zapoznać się m.in. z następującymi dokumentami:

• Program priorytetowy „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami

• REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW o dofinansowanie przedsięwzięć w formie

dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

• Instrukcja wypełniania i składania wniosku o dofinansowanie w formie

dotacji /dotacji z prefinansowaniem, w ramach programu priorytetowego

„Czyste Powietrze”

Dokumenty programowe są dostępne:

• na Portalach Beneficjenta wfośigw

• na stronie:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze


Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

• Wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” należy złożyć

za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

• Każda osoba korzystająca z GWD musi zarejestrować indywidualne konto

w GWD, a następnie zalogować się przy użyciu ustalonego loginu i hasła.

• Można to zrobić:

• z wykorzystaniem profilu zaufanego w serwisie gov.pl

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

• lub bez poświadczenia profilem zaufanym na stronie

https://gwd.nfosigw.gov.pl

• Szczegółowy opis rejestracji i logowania w GWD znajduje się w Instrukcji

wypełniania wniosku o dofinansowanie

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
https://gwd.nfosigw.gov.pl/


W celu wypełnienia wniosku 

o dofinansowanie wejdź na stronę:

https://gwd.nfosigw.gov.pl/

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Pole 4c 

Data wpływu wniosku do Gminy

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie (§2):

7. Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze

dostępnym na stronie internetowej właściwego wfośigw. O zachowaniu

terminu złożenia decyduje data złożenia wniosku: (…)

2) dla wniosku w formie papierowej, wypełnionego w systemie GWD: (…)

c) data wpływu papierowej postaci wniosku do gminy, która zawarła

porozumienie w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu

(potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel

kancelarii lub potwierdzona poprzez odbiór przesyłki).



Pola A.0.1 / A.0.2 

Wniosek o dofinansowanie jest składany

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie:

6. Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez Wnioskodawcę lub

przez Pełnomocnika Wnioskodawcy.

W przypadku składania wniosku przez Pełnomocnika, pełnomocnictwo

powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

Do wersji papierowej wniosku przekazanego elektronicznie przez system

Generator Wniosków o Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2)

(dalej GWD), należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa, natomiast

do wniosku składanego wyłącznie w wersji elektronicznej należy dołączyć

skan pełnomocnictwa. (…)



Pola A.1.15 / A.1.16 / A.1.17 



Pole B.1.16
Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy

• Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub

zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r., nie mogą uzyskać dotacji na

zakres kosztów kwalifikowanych wskazany w tabeli 3 Załącznika 2/2a/2b do

Programu, tj. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna,

drzwiowa, bramy garażowe.

• Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany

do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.



Pola B.1.18 – B.1.21
Działalność gospodarcza

• Pola wypełniane są tylko, jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym

będzie realizowane wnioskowane przedsięwzięcie jest prowadzona

działalność gospodarcza w rozumieniu Programu, tj. zgodnie z unijnym

prawem konkurencji.

• Jeżeli w budynku/lokalu mieszkalnym działalność gospodarcza jest

zarejestrowana ale nie jest prowadzona nie należy zaznaczać pola

B.1.18.

• W przypadku, gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane będzie

wnioskowane przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość

wnioskowanej dotacji do kwoty jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni

zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej (powierzchnia ta wyliczana

jest jako iloczyn powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej

oraz liczby miesięcy w roku, w których prowadzona jest działalność gospodarcza

podzielonej na 12 miesięcy).



Sekcja C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY
Pola C.1.1 – C.1.4

• C.1 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu

dofinansowania (Część 1)

• Pole C.1.1 - C.1.4 zaznacza się, jeżeli Wnioskodawca rozlicza się na

podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych - art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f, który: rozlicza

się na podstawie:

• PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC oraz rozliczający się na

podstawie PIT-40A, w przypadku, jeśli jedynym dochodem Wnioskodawcy

jest świadczenie z ZUS/KRUS i Wnioskodawca nie składa odrębnego

zeznania podatkowego.



Sekcja C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY
Pola C.1.5 – C.1.11

• C.1 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu

dofinansowania (Część 1)

• Pole C.1.5 - C.1.11 zaznacza się, jeżeli Wnioskodawca osiągał przychody

z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłaca zryczałtowany

podatek dochodowy w formie:

• karty podatkowej: PIT 16,

• ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: PIT-28.



Sekcja C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY
Pola C.1.12 – C.1.15

• C.1 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu

dofinansowania (Część 1)

• Pole C.1.12 - C.1.15 zaznacza się, jeżeli Wnioskodawca posiada

gospodarstwo/gospodarstwa rolne.

• Dochód roczny z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego wylicza się, przyjmując,

że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu

ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień

złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, stanowi iloczyn liczby ha

przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych zasadach) oraz stawki

przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku.



Sekcja C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY
Pola C.1.16 – C.1.19

• C.1 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu

dofinansowania (Część 1)

• Pole C.1.16 - C.1.19 zaznacza się, jeżeli w roku kalendarzowym

poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca

uzyskał dochód roczny niepodlegający opodatkowaniu na podstawie

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod

względem rodzaju w katalogu zawartym w art.3 pkt 1 lit. c) ustawy

o świadczeniach rodzinnych.

• Dotyczy to również dochodów osiągnięte poza granicami jeżeli nie zostały

uwzględnione w zeznaniu podatkowym w Polu PIT „Podstawa obliczenia

podatku”.



Sekcja C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY
Pola C.2.1 – C.2.5a

• C.2 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu

dofinansowania (Część 2)

• Każdy Wnioskodawca ubiegający się o podwyższony poziom dofinansowania

zobowiązany jest do dołączenia do wniosku zaświadczenia, wydanego przez

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (lub inny upoważniony organ,

zgodnie z Programem), wskazującego przeciętny miesięczny dochód na

jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, oraz rodzaj tego

gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

• Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku

o dofinansowanie.



Sekcja C. DOCHÓD WNIOSKODAWCY
Pola C.3.1 – C.3.6a

• C.3 Dotyczy Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu

dofinansowania (Część 3).

• Każdy Wnioskodawca ubiegający się o najwyższy poziom dofinansowania

zobowiązany jest do dołączenia do wniosku jednego z dwóch dokumentów:

• zaświadczenia, wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (…),

wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa

domowego Wnioskodawcy, rok kalendarzowy za który został ustalony ten dochód oraz

rodzaj gospodarstwa (jednoosobowe albo wieloosobowe).

• zaświadczenia wydanego na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub

prezydenta miasta (…) potwierdzającego, że Beneficjent ma ustalone prawo do

otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego

zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek wskazany w zaświadczeniu musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy

kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz

co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.



Status wniosku



Etapy rozpatrywania wniosku:

1) zarejestrowanie wniosku

2) ocena wniosku wg kryteriów formalnych i merytorycznych

3) uzupełnienie przez Wnioskodawcę brakujących informacji lub

dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów

formalnych i merytorycznych lub złożenie wyjaśnień

4) ponowna ocena wniosku wg kryteriów formalnych

i merytorycznych

5) decyzja o dofinansowaniu



Wycofanie wniosku

Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek składając oświadczenie

z jednoznacznym wskazaniem wniosku, którego to oświadczenie dotyczy.

Wnioskodawca składa oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej

z adresu e-mail wskazanego we wniosku o dofinansowanie albo w formie

pisemnej do właściwego wfośigw.



Pozytywna decyzja

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania,

właściwy wfośigw przekazuje do Wnioskodawcy:

oświadczenie o akceptacji wniosku o dofinansowanie, stanowiącego

oświadczenie woli zawarcia umowy o dofinansowanie,

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany we wniosku

o dofinansowanie

albo

w formie pisemnej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do

korespondencji wskazany we wniosku, w przypadku braku oświadczenia

Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji z wfośigw

za pośrednictwem poczty elektronicznej.
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