
  ANKIETA  

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu z Programu Priorytetowego 

Czyste Powietrze  

Niniejsza ankieta ma charakter orientacyjny i jej celem jest jedynie wstępna weryfikacja spełnienia przez Ciebie 
podstawowych kryteriów, jakie są wymagane, aby móc ubiegać się o dotację na częściową spłatę kapitału 
kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. 
Jeśli na wszystkie poniższe pytania odpowiesz „TAK” to oznacza, że spełniasz podstawowe kryteria. 
Szczegółowe kryteria, jakie są wymagane, aby móc ubiegać się o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w 
ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, będą podlegały indywidualnej weryfikacji na etapie składania 
wniosku o przyznanie dofinansowania. 

Wszystkie wymagane szczegółowe kryteria zawarte są w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze. 
 

Uwaga:  
Warunkiem złożenia w Banku wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu jest otrzymanie decyzji 
pozytywnej dotyczącej możliwości zawarcia umowy Kredytu Czyste Powietrze i podpisanie dokumentacji 
kredytowej. 
  

 Pytania: Odpowiedzi: 

1 
Czy jesteś osobą fizyczną będąca właścicielem/współwłaścicielem1 budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego2 3 lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego4 z wyodrębnioną księgą wieczystą?  

TAK NIE 

2 
Czy potwierdzasz, że Twoje dochody roczne nie przekraczają kwoty 100 000 zł5? 
(dotyczy podstawowego poziomu dofinansowania) 

TAK NIE 

3 
Czy przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa 
domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania, nie przekracza kwoty: 

TAK NIE 

 
1 W przypadku współwłasności, Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie jeżeli przedłoży zgodę wszystkich pozostałych 
współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.  
2 Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący 
albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub gruntowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. 
3 Dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości gruntowej, na 
której posadowiono ten budynek została założona księga wieczysta. 
4 Przez lokal mieszkalny należy rozumieć samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 
5 Uwzględniany jest tylko dochód Wnioskodawcy, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego:  

1) stanowiący podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych; 
2) ustalony: 

- zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie 
wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia 
wniosku oraz 
- na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości 
przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym 
obwieszczeniu ministra; 

3) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, 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; 
4) niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczący się pod 
względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągnięty w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazany w odpowiednim dokumencie. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w pkt. 1)-4), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może 
przekroczyć kwoty 100 000 zł. 
Przykład:  
Dla Wnioskodawcy, którego dochód roczny ustalany jest na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT-40A, wartość 
dochodu rocznego wskazana w pozycji PIT – „Podstawa obliczenia podatku”.   
W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego Wnioskodawcy - w PIT uwzględniony jest już podział dochodu na połowę.  
 



a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

(dotyczy podwyższonego poziomu dofinansowania) 

4 

Czy wymagane dane we wniosku o dotację są w pełni zgodne6  z treścią księgi 
wieczystej właściwej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego/wydzielonego w 
budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, w którym realizowane będzie 
przedsięwzięcie?  

TAK NIE 

5 
Czy potwierdzasz, że nie ma w księdze wieczystej właściwej dla budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego/wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, w 
którym realizowane będzie przedsięwzięcie  żadnych aktywnych wzmianek? 7 

TAK NIE 

6 
Czy posiadasz oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie 
zobowiązań wynikających z umowy o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego? 8  

TAK NIE 

7 
Czy posiadasz oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację 
przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu? 9 

TAK NIE 

8 

Czy Twój roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za 
rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w 
zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na miejsce Twojego zamieszkania, nie przekroczył 30 krotności kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie? 
(dotyczy osób osiągających dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej 
ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania) 

TAK NIE 

9 
Czy planowana inwestycja/przedsięwzięcie jest kosztem kwalifikowanym10 i spełnia 
wymagania techniczne? 11 

TAK NIE 

10 
Czy Twoje przedsięwzięcie/poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego, tj. 
wystawienie pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego nastąpi nie 
wcześniej niż data złożenia wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu? 12 

TAK NIE 

11 
Czy sprawdziłeś jaką kwotę dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu możesz 
otrzymać?13 

TAK NIE 

 
6 Dopuszczalne przypadki braku pełnej zgodności pomiędzy wnioskiem o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu a danymi w księdze 
wieczystej, które należy udokumentować, aby móc złożyć wniosek dostępne są tutaj.   
7 Aktywna wzmianka w treści księgi wieczystej to wzmianka bez daty i godziny jej wykreślenia – co oznacza, że złożony do sądu wniosek o 
wpis/wykreślenie w księdze wieczystej nadal oczekuje na rozpatrzenie, a więc w najbliższym czasie treść księgi wieczystej może ulec 
zmianie. Z chwilą dokonania wpisu/wykreślenia w dziale księgi wieczystej, w którym wzmianka była uwidoczniona, następuje wykreślenie 
wzmianki – w rubryce „CHWILA WYKREŚLENIA” pojawia się data i godzina wykreślenia wzmianki tzn. że wzmianka staje się nieaktywna. 
8 Jeśli osoba składająca wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu ma współmałżonka i pozostaje z nim w ustawowej wspólności 
majątkowej (wzór oświadczenia) 
9 Jeśli w księdze wieczystej nieruchomości, której dotyczy wiosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, widnieją współwłaściciele 
(wzór oświadczenia) 
10 Zestawienie kosztów kwalifikowanych dostępne pod linkami:: 
✓Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dotację – Koszty kwalifikowane -  obejmujące podstawowe i podwyższone 

dofinansowanie 
✓Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla 

Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania -- obejmujące podstawowe 
dofinansowanie 

✓Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla 
Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania- obejmujące podwyższone 
dofinansowanie 

11 Wymagania techniczne dostępne są pod linkami:  
✓ Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania 

dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - dla podstawowego 
dofinansowania 

✓ Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania 
dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania- dla podwyższonego 
dofinansowania 

Dodatkowo lista urządzeń i materiałów – lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w 
zał. nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze” dostępna tutaj. 

12 Data złożenia wniosku to data jego podpisania w Alior Banku. 
13 Możesz sprawdzić kwotę dotacji korzystając z kalkulatora dotacji    

https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-czyste-powietrze.html#dokumenty
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:f4f59b1a-391e-4f01-87ba-d9d2dbff4f32/7-Wzor-oswiadczenia-wspolmalzonka.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:fd76d9c0-7495-464e-b94d-9b690ad66d85/6-Wzor-oswiadczenia-wspolwlasciciela.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:deaccd79-6379-4b22-b5ce-cc0ca5830665/11-Zal-nr-4-do-Instrukcji-wypelniania-wniosku-o-dotacje-Koszty-kwalifikwowane.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:7ce5faad-048d-4183-8773-e7024e56d112/3-Zal-nr--2-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:7ce5faad-048d-4183-8773-e7024e56d112/3-Zal-nr--2-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3175fc5e-76b0-45fd-ab3d-639b6bd5646b/4-Zal-nr-2a-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3175fc5e-76b0-45fd-ab3d-639b6bd5646b/4-Zal-nr-2a-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:7ce5faad-048d-4183-8773-e7024e56d112/3-Zal-nr--2-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:7ce5faad-048d-4183-8773-e7024e56d112/3-Zal-nr--2-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3175fc5e-76b0-45fd-ab3d-639b6bd5646b/4-Zal-nr-2a-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:3175fc5e-76b0-45fd-ab3d-639b6bd5646b/4-Zal-nr-2a-do-Programu-Piorytetowego-Czyste-Powietrze.pdf
https://lista-zum.ios.edu.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/


 

 
Kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu do wypłaty ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona 
kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu musi być niższa niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty kwalifikowane tego 
przedsięwzięcia. 


