
                                                                         
   

Zrealizowano w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Krakowie pn.„CZYSTE POWIETRZE” 

WYTYCZNE DLA MIESZKAŃCA W CELU ZŁOŻENIA 

WNIOSKU W RAMACH PROGRAMU CZYSTE 

POWIETRZE  

 
 
KROK 1-rejestracja w portalu Beneficjenta;   https://portal.wfos.krakow.pl/                                                      
(przygotować login i hasło ); w odosobnionych przypadkach takich jak brak 
możliwości  technicznych -ominąć krok 1 i skorzystać z pomocy ekodoradcy. 
KROK 2-przygotować dane niezbędne do przygotowania wniosku wg 
załącznika nr 1 
KROK 3-JEŚLI MOŻLIWE -SKORZYSTAĆ Z KALKULATORÓW:                                
kalkulator dotacji :   https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/ 
kalkulator grubości izolacji:https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/               
KROK  4 –skontaktować się z ekodoradcą w celu umówienia terminu               

złożenia wniosku    tel: 18 337 20 54 wew.164 

 
ZAŁACZNIKI: 
Załącznik 1. Dane niezbędne do przygotowania wniosku . 
Załącznik 2 . Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji. 
Załącznik 3 .Wzór protokołu odbioru prac . 
Załacznik 4. Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji – dla 

prosumenta ( jeśli dotyczy) 

 

(Wzór wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o rozliczenie dotacji oraz  
wszystkie inne dokumenty na temat programu dostępne są  pod adresem  : 
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja) 

 

 

 

https://portal.wfos.krakow.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja


                                                                         
   

Zrealizowano w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Krakowie pn.„CZYSTE POWIETRZE” 

DANE NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ( zał.1) 

 

LP   wymagany dokument/informacja  dane 

1 

dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, pesel ,NIP ,telefon  
kontaktowy, e-mail   
 
  

2 
nr rachunku bankowego   

3 

nr księgi wieczystej i nr działki-zgodnie z danymi z ewidencji 
gruntów ; ilość wydzielonych lokali księgami wieczystymi)  
 

 

4 rok wystąpienia o zgodę na budowę /zgłoszenia budowy    

5 powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2   

6 
czy w budynku prowadzona jest działalność?-jeśli tak podać 
powierzchnie w m2   

7 

kwota dochodu wnioskodawcy wykazana w ostatnio 
złożonym zeznaniu podatkowym   PIT (PODSTAWA 
OBLICZENIA PODATKU)-dotyczy wnioskodawców o poziom 
podstawowy dofinansowania; rodzaj PIT-u za rok2020( 
dotyczy jeśli dochody WNIOSKODAWCY wynoszą powyżej 
1564zł na osobę  w gospodarstwie wieloosobowym lub 
powyżej 2189zł w gospodarstwie jednoosobowym -nie więcej 
niż 100 000tyś rocznie)/kwoty netto   

8 

zaświadczenie o dochodach z MOPS w przypadku 
podwyższonego poziomu dofinansowania (dotyczy jeśli 
dochody wynoszą   poniżej 1564 zł na osobę  w 
gospodarstwie wieloosobowym lub poniżej 2189zł na osobę  
w gospodarstwie jednoosobowym)/kwoty netto   

9 
powierzchnia planowana ocieplenia ścian   

10 powierzchnia planowana ocieplenia dachu   

11 
powierzchnia planowana ocieplenia stropodachu 

  

12 

powierzchnia planowana ocieplenia stropu pod 
nieogrzewanym poddaszem   

13 
powierzchnia planowana ocieplenia podłogi na gruncie 

  

14 

powierzchnia planowanej do wymiany stolarki drzwiowej  ( 
lub wymiary stolarki )   

15 

powierzchnia planowanej do wymiany stolarki okiennej ( lub 
wymiary stolarki )   

16 

podstawowe dane o współwłaścicielach nieruchomości ( imię 
,nazwisko;data urodzenia; adres zamieszkania/pesel)   
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DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA 

DOTACJI (zał.2) 

Lp Wymagany dokument/informacja  TAK/NIE 

1 

Potwierdzenie trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe tj:   
imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularza 
przyjęcia odpadów metali. ;dokument trwałego odłączenia źródła ciepła 
od przewodu kominowego wystawiony przez kominiarza.  
 
    

2 

Oryginały faktur/rachunków lub innych równoważnych dokumentów 
księgowych, potwierdzających nabycie materiałów, urządzeń lub usług -
wystawione na Beneficjenta lub na Beneficjenta i jego małżonka wspólnie. 
W przypadku wnioskowania o wypłatę na rachunek bankowy 
wykonawcy/sprzedawcy, dokumenty zakupu muszą zawierać numer 
rachunku bankowego, na który ma zostać wykonany przelew. W przypadku 
występowania np. faktur zaliczkowych, faktur pro-forma – także powinny 
one zostać załączone;Faktury i inne dokumenty finansowe powinny mieć 
opis umożliwiający zidentyfikowanie zrealizowanego zakresu robót. Np. 
Demontaż kotła węglowego wraz z montażem kotła gazowego 
kondensacyjnego model, typ moc. Inny przykład: Docieplenie stropu 
styropianem o grubości 15 cm lambda 0,031W/mK na powierzchni 100m2. 
Jeśli wystawiona faktura nie posiada takowego opisu, warto dołączyć od 
wystawcy rachunku załącznik do faktury – specyfikację szczegółową czego 
dotyczy faktura/rachunek. W celu ułatwienia identyfikacji zakresu 
rzeczowego – warto operować terminologią wykorzystywaną w Programie 
Czyste Powietrze. Krótko i zwięźle.   

3 

Dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rzecz wykonawcy lub 
sprzedawcy – należy dostarczyć, jeżeli Beneficjent opłacił dokumenty 
zakupu w całości lub w części. W przypadku braku adnotacji na fakturze – 
zapłacono gotówką (nie! sposób zapłaty: gotówka) potwierdzeniem 
dokonania płatności są np. potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty KP.  

  

4 

Dodatkowo w przypadku zawarcia pisemnej umowy z Wykonawcą - umowa 
z wykonawcą - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona 
czytelnym podpisem Beneficjenta. (jeśli środki będą przekazywane na konto 
wykonawcy/dostawcy)     
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5 

Karta produktu i etykieta energetyczna potwierdzające spełnienie 
wymagań technicznych  w których wskazano markę, model, typ, moc 
zamontowanych urządzeń,w szczególności dla następujących kategorii 
kosztów:  
- źródła ciepła na paliwo stałe (kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł 
zgazowujący drewno)  
- pompy ciepła powietrze/woda;  
- gruntowej pompy ciepła;  
- pompy ciepła powietrze/powietrze; - kotła gazowego kondensacyjnego;  
- kotła olejowego kondensacyjnego;  
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;  
- pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej (cwu) zakupionej w ramach 
montażu instalacji cwu.  

  

6 

Karta produktu lub inny dokument dla okien, drzwi i bram garażowych 
potwierdzający spełnienie wymagań technicznych określonych w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 
31 grudnia 2020 roku. W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej z ww. 
dokumentu powinna wynikać powierzchnia oraz wartość współczynnika U 
dla każdego zamontowanego elementu tj. okna/drzwi/brama garażowa. 
    

7 

Certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących 
ekoprojektu (ecodesign) w przypadku zakupu źródła ciepła na paliwo stałe 
(kocioł na węgiel, kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno).  
    

8 

Certyfikat europejskiego znaku jakości „Solar Keymark” wraz z aktualnym 
numerem certyfikatu, a także wraz z załącznikiem technicznym lub 
certyfikat równoważny potwierdzający przeprowadzenie badań zgodnie z 
normą PN-EN 12975-1 stanowiący potwierdzenie spełnienia wymagań 
technicznych określonych w Załączniku 2 i 2a do Programu dla kolektorów 
słonecznych. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą lub nadania 
znaku nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o 
dofinansowanie.    
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9 

Protokół odbioru montażu źródła ciepła dotyczy wszystkich źródeł ciepła 
kwalifikowanych do dofinansowania. Protokół powinien być podpisany 
przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia (jeśli dotyczy) lub 
odpowiednie kwalifikacje oraz przez Beneficjenta. Protokół powinien 
potwierdzać miejsce instalacji, rodzaj urządzenia oraz prawidłowość jego 
montażu, uruchomienie i gotowość do eksploatacji. Dopuszczone jest 
wykonanie montażu źródła ciepła siłami własnymi i podpisanie ww. 
protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia 
wynikające z przepisów prawa lub uprawnienia udzielone przez producenta 
danego urządzenia. W protokole odbioru montażu w przypadku źródeł 
ciepła na paliwo stałe należy potwierdzić dodatkowo, że zamontowano 
kocioł, który nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska. W protokole 
odbioru montażu kotła zgazowującego drewno należy potwierdzić ponadto, 
że kocioł został zamontowany wraz ze zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna 
bezpieczna pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi 
w Załączniku nr 2 albo 2a do Programu.  

Wzór 1 

10 

Protokół odbioru montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 
potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej parametry, prawidłowość 
montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół powinien być sporządzony i 
podpisany przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza 
się, jeżeli prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez 
Beneficjenta.  Wzór 1 

11 

Protokół odbioru wykonania instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej 
wody użytkowej potwierdzający miejsce wykonania instalacji, jej 
parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. Protokół 
powinien być sporządzony i podpisany przez wykonawcę oraz przez 
Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli prace w tym zakresie były 
wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta. Dodatkowo  przypadku, 
w którym zakres prac zrealizowanych w ramach przedmiotowego wniosku 
obejmuje wykonanie przyłącza przez PSG (Polska Spółka Gazownictwa) – 
umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi (kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona czytelnym podpisem 
Beneficjenta).  Wzór 1 

12 

Protokół odbioru wykonania przyłącza oraz instalacji wewnętrznej od 
przyłącza do źródła ciepła potwierdzający miejsce wykonania przyłącza i 
instalacji, ich parametry, prawidłowość montażu i gotowość do eksploatacji. 
Protokół powinien być podpisany przez wykonawcę posiadającego 
odpowiednie uprawnienia oraz przez Beneficjenta. Dopuszczone jest 
wykonanie instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła i podpisanie 
ww. protokołu przez Beneficjenta, który posiada odpowiednie uprawnienia 
wynikające z przepisów prawa.  Wzór 1 
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Wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami oraz pismem przewodnim 

należy wysłać na adres WFOŚiGW w Krakowie (ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków) 

posługując się w piśmie m.in. numerem umowy dotacji oraz numerem sprawy 

(zaczynający się od ZKI…)Wzór wniosku w wersji elektronicznej dostępny jest na 

stronie  https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja) 

 

13 

Protokół odbioru prac w zakresie: ocieplenia przegród budowlanych, 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Protokół odbioru prac w zakresie 
ocieplenia przegród budowlanych w podziale na:  dach/stropodach/strop 
pod nieogrzewanymi poddaszami, ściany zewnętrzne/przegrody pionowe,  
podłoga na gruncie/strop nad piwnicą, wymian stolarki okiennej, wymiana 
stolarki drzwiowej, wskazujący miejsce montażu, rodzaj materiałów, a także 
potwierdzający zakres wykonanych prac (załącznikiem do protokołu może 
być kosztorys powykonawczy lub inne dokumenty uzupełniające). Protokół 
powinien potwierdzać, że wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dotyczy 
pomieszczeń ogrzewanych. Protokół powinien być sporządzony i podpisany 
przez wykonawcę oraz przez Beneficjenta. Protokołu nie dołącza się, jeżeli 
prace w tym zakresie były wykonywane siłami własnymi przez Beneficjenta.  Wzór 1 

14 

Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej 
potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii 
opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (jeśli rozliczana 
jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna)wg.wzoru ; dopuszcza się 
także zaświadczenie wystawione na wzorze Operatora Sieci Dystrybucyjnej 
zawierające wymagane informacje.  wzór  2 

15 
Audyt energetyczny - jeżeli stanowi koszt kwalifikowany zgodnie z umową o 
dofinansowanie i jest rozliczany w danym wniosku o płatność.    

16 

 W przypadku ocieplenia wykonywanego w ramach programu, etykieta, 
certyfikat/karta techniczna do użytego styropianu, zawierająca informację 
o wartości współczynnika λ (lambda).    

17 

Karta gwarancyjna wraz z datą uruchomienia źródła ciepła oraz numerem 
seryjnym (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opatrzona 
czytelnym podpisem Beneficjenta) - dotyczy montowanego w ramach 
Programu źródła ciepła/rekuperatora/paneli fotowoltaicznych, 
falownika/inwertera, paneli solarnych .  

  

18 Oświadczenie o żródłach ciepła na paliwo stałe  Wzór 3 

https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja


                                                                         
   

Zrealizowano w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Krakowie pn.„CZYSTE POWIETRZE” 

 

Protokół odbioru prac wykonawcy 
w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze 
A.DANE OGÓLNE 
Numer umowy o 
dofinansowanie/numer 
wniosku o dofinansowanie 
 

 

 

Data i miejsce sporządzenia 
protokołu  
 

 

Termin wykonania prac 
(wpisać datę rozpoczęcia 
 i zakończenia) 

Data rozpoczęcia  Data zakończenia 

Adres budynku/lokalu 
mieszkalnego w którym 
wykonano prace 
 
 

 

Nazwa i adres wykonawcy 
prac (pieczęć firmowa 
wykonawcy) 
 

 
 
 

Imię i nazwisko odbiorcy 
prac(Beneficjenta)  
 

 
 

 

 
B. ZAKRES WYKONANYCH PRAC - zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym do umowy o 

dofinansowanie  
 
 

Demontaż źródła ciepła Liczba wyłączonych z użytku 
źródeł ciepła na paliwo stałe 

 
Rodzaje wyłączonychz użytku nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 
stałe(np. kominek, piec kaflowy, kocioł na węgiel, biomasę,  
piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zakup i montaż nowego źródła ciepła 
 

Rodzaj nowego źródła ciepła – wpisać zgodnie z 
kategorią kosztów kwalifikowanych 

 

Producent Model Moc 

 

 
 
 

  

  
TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

W  przypadku kotła na paliwo stałe potwierdzam, że zamontowany kocioł nie posiada rusztu 
awaryjnego lub przedpaleniska. 

 

(Zał.3) 
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1Dopuszcza się docieplenie przegród zewnętrznych pionowych sąsiadujących z pomieszczeniami 

nieogrzewanymi, jak również ścian fundamentowych w celu zachowania ciągłości izolacji 

termicznej 

W przypadku kotła zgazowującego drewno potwierdzam, że został on zamontowany wraz ze 
zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym/zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna 
pojemność jest zgodna wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 albo 2a do 
Programu 

 

 

 

Ocieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych 
budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane 
od środowiska zewnętrznego i od pomieszczeń 
nieogrzewanychi prace towarzyszące.1 

Rodzaj ocieplenia Powierzchnia 
ocieplenia [m

2
]  

 

Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanym poddaszem  
 
 
 

 

Ściany zewnętrzne/przegrody pionowe  
 
 
 

 

Podłoga na gruncie/strop nad piwnicą  
 
 
 

 

 

                                                           
1
Dopuszcza się docieplenie przegród zewnętrznych pionowych sąsiadujących z pomieszczeniami 

nieogrzewanymi, jak również ścian fundamentowych w celu zachowania ciągłości izolacji termicznej 

Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody użytkowej,przyłącza, instalacji wewnętrznej od 
przyłącza do źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. 
 

Model, moc, 
producent 

(dotyczy urządzeń 
wchodzących w skład 

c.o/c.w.uoraz 
urządzeń 

dotyczącychwentylacj
inp. pomp ciepła do 
c.w.u, kolektorów 

słonecznych)  

Liczba 
podstawowych 
elementów np. 

grzejników/urządzeń
/instalacji 

Rodzaj zamontowanej instalacji  

NP. 

a) pompa ciepła cwu [model, moc, producent]  
b) kolektory słoneczne [producent, rodzaj, powierzchnia] 
c) instalacjawentylacji mechanicznej z rekuperacją [producent, 
model centrali] 
d) nowe grzejniki/ogrzewanie podłogowe [liczba szt.] 
itp. 
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Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej  Powierzchnia 
stolarki [m

2
]  

Stolarka okienna lub 
drzwiowa została 
zamontowana w 
pomieszczeniach 

ogrzewanych i spełnia 
wymagania WT2021 
(wpisać TAK lub NIE

1
)  

Stolarka okienna  
 
 

 

Stolarka drzwiowa   
 
 
 

 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy:  

 

1. Stwierdzam, że praceobjęte protokołem,zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na 
budowęoraz dokumentacją projektową (jeśli dotyczy), przepisami prawa w tym prawa budowlanego i 
obowiązującymi Polskimi Normami. 

2. Zakres rzeczowypracobjęty niniejszym protokołem odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został 
zamontowany i uruchomiony w budynku/lokalu mieszkalnym znajdującym się pod adresem wskazanym 
powyżej w pkt Ai jest gotowy do eksploatacji. 

3. Odbiorca prac otrzymał gwarancję jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem. 

4. Obiorca pracotrzymał odpowiednie certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty wyrobów 
budowlanych i urządzeń. 

5. Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym protokolezostały zamontowane jako 
fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów 
prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu 
(oznaczenia „CE” lub „B”). 

6. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art.297 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.  

 

.....................................................................................  
(czytelny podpis Wykonawcy, pieczęć, data)

 
 

Oświadczenia Beneficjenta:  

1. Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacjedo zamontowania i uruchomienia nowego źródła ciepła 
objętego Programem priorytetowym„Czyste Powietrze” (dotyczy przypadku, gdy Beneficjent własnymi 
siłami montuje i uruchamia zakupione z Programu źródło ciepła)

2
. 

2. Stwierdzam, żeprace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie zumową z wykonawcą /zamówieniemi 
dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń

3
. 

                                                           
1
Wpisanie odpowiedzi NIE oznacza, że stolarka okienna lub drzwiowa została wykonana niezgodnie z umową o 

dofinansowanie i nie kwalifikuje się do wypłaty dotacji. 
2
 W tym przypadku należy również podpisać oświadczenia wykonawcy i podpis opatrzyć pieczęcią wskazującą 

na posiadanie odpowiednich uprawnień/kwalifikacji (np. uprawnienia wynikające z przepisów prawa lub 
nadane przez producenta danego urządzenia). 
3
 Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze 

strony wykonawcy i Beneficjenta. 



                                                                         
   

Zrealizowano w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Krakowie pn.„CZYSTE POWIETRZE” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Wpisanie odpowiedzi NIE oznacza, że stolarka okienna lub drzwiowa została wykonana 
niezgodnie z umową o dofinansowanie i nie kwalifikuje się do wypłaty dotacji. 
1 W tym przypadku należy również podpisać oświadczenia wykonawcy i podpis opatrzyć 
pieczęcią wskazującą na posiadanie odpowiednich uprawnień/kwalifikacji (np. uprawnienia 
wynikające z przepisów prawa lub nadane przez producenta danego urządzenia). 
1 Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku 
zastrzeżeń ze strony wykonawcy i Beneficjenta. 
 

1. Oświadczam, że cały zakres rzeczowy prac objęty niniejszym protokołem dotyczy budynku/lokalu 

mieszkalnego,w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem w ramach Programu 

priorytetowego„Czyste Powietrze” i należy do zakresu rzeczowego tego przedsięwzięcia. 

2. Oświadczam, że otrzymałem od wykonawcy certyfikaty/świadectwa, etykiety/karty produktu/atesty 

wyrobów budowlanych i urządzeń. 

3. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art.297 § 1 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.  

 

 
.....................................................................................  
(czytelny podpis Beneficjenta, data) 



                                                                         
   

Zrealizowano w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Krakowie pn.„CZYSTE POWIETRZE” 

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZYŁACZENIE 
MIKROINSTALACJI –DLA PROSUMENTA (JEŚLI DOTYCZY) (Zał.4)  
 

dotyczy: przyłączenia do sieci (nazwa OSD) 
                       ………………………………………………………….. 
                      mikroinstalacji zlokalizowanej w (adres Punktu Poboru 

Energii)…………………………………………………………………………………
……………………………….. 

                     o wielkości mocy (wielkość mocy)………………………. 
 
OSD stosownie do art. 7 ust. 8d7ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późń. zm.), potwierdza 
przyłączenie mikroinstalacji prosumenta energii odnawialnej o mocy 
zainstalowanej elektrycznej ……………… kW do sieci oraz zainstalowanie 
urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (licznika dwukierunkowego) u 
prosumenta energii odnawialnej (dane prosumenta energii odnawialnej): 

Imię, nazwisko:………………………….. 

Nr Punkt Poboru Energii (PPE):…………………………… 

Adres PPE (miejscowość, ulica nr domu i lokalu):……………………. 

Data przyłączenia instalacji do sieci: ……………………… 

 

Dane OSD:       
  pieczęć OSD  

Nazwa:…………………………….., 

Adres:………………………………. 

 

 

 



                                                                         
   

Zrealizowano w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Krakowie pn.„CZYSTE POWIETRZE” 

CZYSTE POWIETRZE to możliwość pozyskania dotacji  

(w zależności od dochodów beneficjenta ) w wysokości :   

 
Gdzie : 

1.podstawowy poziom dofinansowania-oznacza ,że roczny dochód właściciela nie 

przekracza 100 000zł 

2.podwyższony poziom dofinansowania –oznacza ,że miesięczny dochód na osobę w 

gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 2189zł a w wieloosobowym: 1564zł 


