
!!DRUK WEWNĘTRZNY NIE JEST WNIOSKIEM DO WFOŚ!!!  

KWESTIONARIUSZ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!

PO WYPEŁNIENIU PROSZĘ ZOSTAWIĆ U PRACOWNIKA PUNKTU LUB SKRZYNCE. 
O TERMINIE ODBIORU WNIOSKU PRACOWNIK POINFORMUJE TELEFONICZNIE.

Dane wnioskodawcy:

IMIĘ:……………..……………..……………..…………………….……………..……………
NAZWISKO:……………..……………..……………..…………….……………..…………...
PESEL: ……………..……………..……………..………………….……………..……………
NIP (jeśli prowadzona jest działalność gospodarcza):……………..……………..……………..
TELEFON KONTAKTOWY: ……………..……………..………………………..……………
ADRES E-MAIL:……………..……………..……………..………..……………..……………

ADRES ZAMIESZKANIA: ……………..……………..……………..………………………………
……………..……………..……………..………..……………..……………..……………..………..

Dane współmałżonka:

IMIĘ:……………..……………..……………..…………………….
NAZWISKO:……………..……………..……………..…………….
PESEL: ……………..……………..……………..………………….

Posiadam ustawową rozdzielność majątkową:   TAK       NIE  

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ: ……………..……………..……………..……………..…………
NUMER DZIAŁKI: ……………..……………………………………………………………………
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA BUDYNKU (m2): ……………..…………….…………………..
ROK WYSTĄPIENIA O ZGODĘ NA BUDOWĘ: __ __ __ __

ADRES BUDYNKU:……………..……………..……………..……………………………………...
……………..……………..……………..………..……………..……………..……………..………..

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:  …………………

WCZEŚNIEJ DOTACJA Z CZYSTEGO POWIETRZA:    TAK       NIE

ILOŚĆ ŹRÓDEŁ CIEPŁA NIE SPEŁNIAJĄCYCH 5-klasy (przed inwestycją):   __

CZY ZUŻYCIE GAZU PRZEKRACZA 5600 kWh/rok – średnia z lat 2018-2020 (przed inwestycją):    
 TAK       NIE     NIE MA GAZU W POSESJI

CO BĘDZIE OBEJMOWAŁA INWESTYCJA 

 Kocioł zgazowujący drewno          Kocioł gazowy                        

 Kocioł na pellet (emisja cząstek ≥20mg/m3)                  Pompa ciepła powietrze/powietrze

 Kocioł na pellet (emisja cząstek ≤20mg/m3)                           Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A+)

 Pompa ciepła powietrze/woda (klasa A++ lub lepsza)            Sieć ciepłownicza                                                                                            
 Gruntowa pompa ciepła                                                           Ogrzewanie elektryczne                                                                                   
 Grzejniki/ piony/ termostaty/ ogrzewanie podłogowe itp.       Kocioł olejowy                                             
 Wentylacja mechaniczna                                                          Mikro instalacja fotowoltaiczna                                                           
 Ocieplenie ścian:  ………...m2                                                                                    Ocieplenie dachu:  ………...m2                                                                                                                          

 Wymiana okien:  ………...m2                                                                                      Wymiana drzwi, bram garażowych:  ………...m2 

DATA PIERWSZEGO PONIESIONEGO KOSZTU np. zaliczka lub faktura (jeśli jest): ……………..…………..



DOCHÓD:

Czy dochód netto przekracza 1564zł? (gospodarstwo domowe wieloosobowe)   TAK       NIE
Czy dochód netto przekracza 2189zł? (gospodarstwo domowe jednoosobowe)   TAK       NIE

Proszę wpisać pozycję „Podstawa obliczenia podatku”:
ROK 2020 (PIT-36 poz. 256, PIT-37 poz. 113, PIT-40-A poz. 44)*: ……………..zł
ROK 2021 (PIT-36 poz. 283, PIT-37 poz. 117, PIT-40-A poz. 44)*: ……………..zł

*- właściwie podkreślić

PIT-28: Przychód ogółem………………….    Stawka podatku:…………….. za rok 2020
PIT-28: Przychód ogółem………………….    Stawka podatku:…………….. za rok 2020

Inne dochody:……………..……………..……………..……………..……………..………………………………
……………..……………..……………..……………..……………..……………………………….……………..

WSPÓŁWŁAŚCICIELE:

IMIĘ:……………..……………..……………..…………………….……………..…………………..
NAZWISKO:……………..……………..……………..…………….……………..………………….
ADRES ZAMIESZKANIA: ……………..……………..……………..………………………………
……………..……………..……………..………..……………..……………..……………..………..

IMIĘ:……………..……………..……………..…………………….……………..…………………..
NAZWISKO:……………..……………..……………..…………….……………..………………….
ADRES ZAMIESZKANIA: ……………..……………..……………..………………………………
……………..……………..……………..………..……………..……………..……………..………..

IMIĘ:……………..……………..……………..…………………….……………..…………………..
NAZWISKO:……………..……………..……………..…………….……………..………………….
ADRES ZAMIESZKANIA: ……………..……………..……………..………………………………
……………..……………..……………..………..……………..……………..……………..………..

Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzanie ich do systemów informatycznych,

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych  przez  Fundacje  Europejski  Instytut  Outsourcingu  w   ramach  realizacji  zadania  publicznego   tj.  Prowadzenie  punktu
konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze. 

Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Fundacja informuje, iż nie będzie wykorzystywała danych osobowych Oświadczającego do celów innych niż realizacja zadania publicznego w
tym do  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji  oraz  profilowania  i  wywoływania  skutków prawnych  lub  w  podobny  sposób  istotnie
wpływających na Oświadczającego

 …………………………………………….
                         Data, podpis 

Oświadczam,  że zapoznałem się z aktualnym regulaminem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

 …………………………………………….
                          Data, podpis 

                                                       01.02.2022


