Program Priorytetowy

Jakie dane należy zgromadzić
przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie?

LISTA SPRAWDZAJĄCA
L.P.
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POZYCJA/PYTANIE

INFORMACJE PODSTAWOWE
Okres realizacji przedsięwzięcia
(data rozpoczęcia i planowany termin zakończenia)

Podstawowe dane wnioskodawcy
2
3
4

(imię, nazwisko, pesel, urząd skarbowy, telefon, adres
e-mail, adres zamieszkania itp.)

Numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
nazwa banku (IBAN)
Ogólne informacje o budynku/wydzielonego
lokalu mieszkalnego, w którym będzie realizowana
będzie inwestycja/przedsięwzięcie:
 adres,
 liczba lokali w budynku,
 nr księgi wieczystej, który obejmuje:
1) czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych sądu
rejonowego, w którym księga została założona; 2) numer według repertorium ksiąg wieczystych oraz; 3) cyfrę kontrolną
(1111 /22222222/3)






nr ewidencyjny działki,
powierzchnia całkowita budynku,
powierzchnia, na której prowadzona jest działalność,
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rok oddania budynku do użytkowania albo
rok uzyskania.
Rodzaj obecnie stosowanego paliwa
na cele ogrzewania lub ogrzewanie ciepłej wody użytkowej:
 węgiel,
 biomasa
 ciepło sieciowe,
 energia elektryczna,
 gaz ziemny,
 gaz propan-butan,
 olej opałowy,
 geotermalna/aerotermalna.

B

ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA
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Planowane źródło ciepła po modernizacji:

TAK

NIE

UWAGI

a) rodzaj planowanego źródła ciepła - wybór z listy:
 węzeł cieplny,
 system ogrzewania elektrycznego,
 kocioł gazowy kondensacyjny,
 pompa ciepła grunt lub woda,
 pompa powietrzna,
 kocioł olejowy,
 kocioł na węgiel,
 kocioł na biomasę.
b) czy wymagane jest przyłącze, koszt przyłącza
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Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej
a) rodzaj instalacji, wybór z listy: grzejnikowa, podłogowa, grzejnikowo-podłogowa, inna (jaka?)
b) koszt instalacji
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Docieplenie przegród budowlanych
a) rodzaj, grubość, powierzchnia oraz koszt docieplenia przegród planowanych do termomodernizacji (jeżeli dotyczy):
 ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu,
 ocieplenie ścian zewnętrznych poniżej terenu,
 ocieplenie dachu/stropodachu,
 ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną,
 ocieplenie podłogi na gruncie,
 ocieplenie ścian wewnętrznych.
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Stolarka okienna
Powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, współczynnik
przenikania ciepła U [W/m2K] nowej stolarki z podziałem na:
 okna/drzwi balkonowe,
 okna połaciowe,
 przegrody przeźroczyste nieotwieralne.
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Drzwi zewnętrzne
Powierzchnia, koszt zakupu i wymiany, współczynnik
przenikania ciepła U [W/m2K] z podziałem na:
 drzwi zewnętrzne,
 drzwi/bramy garażowe.

UWAGA! Interaktywny formularz wniosku wypełniony w Portalu beneficjenta przeliczy współczynniki przenikania U dla przegród modernizowanych. Dodatkowo, w formularzu podana zostanie informacja czy dana przegroda po termomodernizacji spełniać będzie Warunki Techniczne po 30.12.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W WERSJI PAPIEROWEJ OBLICZENIA NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SAMODZIELNIE!
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Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła:
a) graniczna sprawność temperaturowa odzysku
ciepła dla centrali wentylacyjnej,

b) koszt całkowity.
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Odnawialne źródła energii
(uwaga! Dofinansowanie tylko w formie pożyczki)
a) kolektory słoneczne:
 rodzaj kolektorów (próżniowe, płaskie, inne),
 liczba kolektorów,
 miejsce montażu (dach, elewacja, grunt, inne)
 koszt całkowity.
b) Instalacja fotowoltaiczna
 moc instalacji [kWp],
 czy mikroinstalacja będzie podłączona do sieci
dystrybucyjnej?
 koszt całkowity.

C

MIESIĘCZNY ŚREDNI DOCHÓD NA OSOBĘ W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM
a) informacje o każdej osobie tworzącej wraz z
wnioskodawcą gospodarstwo domowe:
 imię i nazwisko,
 pesel,
 stopień pokrewieństwa,
 wartość rocznego dochodu w PLN,
 rodzaj dochodu,
 rodzaj dokumentu potwierdzającego dochód,
 urząd skarbowy.
b) Przygotować dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów
Jeżeli Wnioskodawca zaznacza, że jest:
Podatnikiem - należy dołączyć do wniosku Zeznanie Podatkowe złożone w Urzędzie Skarbowym za
przedostatni rok podatkowy licząc od daty złożenia
wniosku (dotyczy wniosków składanych do 30.04
danego roku), za ostatni rok podatkowy licząc od
daty złożenia wniosku (dotyczy wniosków składanych od 01.05 danego roku).
Podatnik:
 Osoby fizyczne opodatkowane (płacące PIT)
według skali podatkowej lub 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy),
 Osoby fizyczne płacące ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych zarówno przedsiębiorcy
prowadzący działalność gospodarczą opodatkowanych tym ryczałtem jak również osoby
nieprowadzące takiej działalności a uzyskujące
przychody z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów (tzw. najem prywatny),
 Osoby opodatkowane PIT lub ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych – osoby fizyczne uzyskujące przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Nieopodatkowany – należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nieopodatkowaniu
oraz należy wypełnić właściwe oświadczenie o
osiąganych przychodach (Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych i/lub Oświadczenie o
wielkości gospodarstwa rolnego).
Osoby fizyczne, których dochody niepodlegają
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych
w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.). Lista
wymieniona jest w Oświadczeniu o dochodach
nieopodatkowanych.
Osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej. Dochody osób rozliczających się za pomocą
karty podatkowej zawarte są aktualnym obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie stawek karty
podatkowej i kwoty, do której można wykonywać
świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z
wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów
i wikariuszy, obowiązujących w danym roku.
Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć (jeżeli dotyczy) :
1. Dokument potwierdzający osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy), zgodnie z informacją powyżej.
2. ODO 1
3. ODO 2
4. Dokument potwierdzający własność budynku (jeśli we wniosku o dofinansowanie nie podano nr
działki i księgi wieczystej)
5. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
6. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
7. Audyt energetyczny (jeśli został wykonany dla budynku)

