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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa 

  
…………………………… 

(Wzór)  (data złożenia Wniosku) 
 

Wniosek 

o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu 

 
Program „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) - Dopłaty do kredytów na budowę domów 

energooszczędnych”. 

Wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu składany jest wraz z wnioskiem o kredyt 

w Banku, który zawarł umowę o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej. Przed wypełnieniem Wniosku należy zapoznać się z Programem oraz 

Instrukcją na str. 5 Wniosku  

 

A. WNIOSKODAWCA / BENEFICJENT  

(dane muszą być zgodne z podawanymi do rocznego rozliczenia podatkowego). 

Dane identyfikacyjne  

1. Pierwsze imię Wnioskodawcy 

 
2. Nazwisko Wnioskodawcy 

 
3. Data urodzenia  

(dzień – miesiąc – rok) 
 

            –                   –                                       

4. NIP Wnioskodawcy (jeżeli dotyczy) 

 

                  –                          –                  –                         

 

5. PESEL Wnioskodawcy 

 

6. Nr telefonu Wnioskodawcy  

 

   

          –                  –                 –          

 

7. Adres e-mail Wnioskodawcy 

 

 

8. Nazwa Urzędu Skarbowego (do którego 

Wnioskodawca składa roczne rozliczenie podatkowe) 

 

Dane o miejscu zamieszkania Kredytobiorcy 

9. Miejscowość 

 
10. Kod pocztowy 

 

             – 

11. Poczta 

 

12. Ulica 

 
13. Nr domu  

 
14. Nr lokalu 

 

 

B.  PRZEDSIĘWZIĘCIE  

I. ADRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
15. Miejscowość 

 
16. Kod pocztowy 

 

             – 

 

17. Ulica 

 

18. Nr domu 

 
19. Nr lokalu  

 
20. Nr działki (wpisać w przypadku 

budynku/lokalu mieszkalnego, gdzie brak ulicy, 

nr domu) 
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II. POZOSTAŁE DANE 

21. Rodzaj przedsięwzięcia (**) 

                     Budowa domu                                    Zakup domu                                     Zakup lokalu 

22. Powierzchnia całkowita nowo 

budowanego domu/lokalu 

mieszkalnego ( ) (w m
2
) 

 

 

                  ,    
         

m
2     

 

23. Czy w nowo budowanym 

domu/lokalu mieszkalnym, którego 

dotyczy przedsięwzięcie będzie 

prowadzona działalność gospodarcza 

(w tym wynajem) ? (**)
 

 

      TAK            NIE       

24. Powierzchnia nowo budowanego 

budynku/lokalu mieszkalnego( ), 

planowana do wykorzystania w 

działalności gospodarczej (w tym 

wynajem)  (w m
2
)  

 

       ,    
         

m
2     

 
25. Udział powierzchni wykorzystywanej/planowanej 

do wykorzystania ( )w działalności gospodarczej lub 

pod wynajem, w powierzchni całkowitej nowo 

budowanego domu/lokalu mieszkalnego (24/22) w % 

 

       ,    
          

%
     

 

26. Powierzchnia ogrzewana domu /lokalu ( ) (w m
2
) 

 

 

 

       ,    
          

m
2     

 

27. Rodzaj zastosowanego głównego nośnika energii 

do ogrzewania pomieszczeń: 

 

gaz ziemny / pompa ciepła / energia 

elektryczna / gaz płynny / olej opałowy / 

biomasa / węgiel kamienny / węgiel 

brunatny / ( ) 

 

28. Tytuł prawny do nowo budowanego budynku / lokalu 

mieszkalnego ( ) 

 

29. Nazwa Dewelopera/dane adresowe (jeżeli dotyczy) 

 
30. Standard energetyczny, w którym zostanie wybudowany 

budynek/lokal mieszkalny (**)
 

NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m
2
*rok)       

NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m
2
*rok)       

 

III. KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 
31. Planowane koszty kwalifikowane przedsięwzięcia 

ogółem (zgodnie z kosztorysem zawartym w projekcie 

budowlanym, umowie z wykonawcą, umowie z 

deweloperem) ( ) w zł:    
  

                                                zł 

32.  Wnioskowana kwota kredytu na finansowanie kosztów 

kwalifikowanych nowo budowanego budynku/lokalu 

mieszkalnego( ) w zł. W przypadku możliwości 

odzyskania lub odliczenia podatku VAT należy podać 

kwotę netto.   

                                                          zł  

33.  Kwota wnioskowanej dotacji  NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu uwzględniająca deklarowany 

standard oraz pomniejszenie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy). Kwota nie może 

być wyższa niż wskazana w poz. 32  

 

                                                                                       ,          zł 
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IV. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Planowany lub faktyczny termin rozpoczęcia 

przedsięwzięcia (dzień – miesiąc – rok) 

 
 
 

 

 

                      ¯          ¯                   r. 
 

Planowany termin osiągnięcia efektu rzeczowego 

polegającego na zrealizowaniu przedsięwzięcia, tj. 

wykonaniu budynku/lokalu mieszkalnego w nowym budynku 

mieszkalnym, spełniającego warunki określone w Programie 

Priorytetowym (dzień – miesiąc – rok) 

 

 

                             ¯          ¯                    r. 
 

 

 

Podatek VAT stanowi koszt przedsięwzięcia 

i nie jest odliczany od podatku należnego w 

rozliczeniu składanym do Urzędu 

Skarbowego (**). 

 

TAK            NIE 

 
 

Oświadczam, że w związku z realizacją przedsięwzięcia nie otrzymałem / otrzymałam ( ) dotacji 

ze środków NFOŚiGW oraz nie ubiegam się w innym banku o kredyt na to przedsięwzięcie. 

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością lub uprawnienie do 

przeniesienia przez dewelopera na moją rzecz prawa własności do nieruchomości, na której będzie 

wybudowany budynek mieszkalny lub lokal w budynku mieszkalnym, będący przedmiotem 

niniejszego wniosku.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW lub osoby 

wskazane przez NFOŚiGW, łącznie lub samodzielnie kontroli realizacji przedsięwzięcia, a także 

przez NFOŚiGW lub osoby przez niego wskazane kontroli trwałości przedsięwzięcia, w mojej 

obecności, w miejscu realizacji przedsięwzięcia. 

Oświadczam, że(**):    

nie mam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu 

podatku VAT. Jednocześnie zobowiązuję się, że nie będę w przyszłości wnioskować o 

refundację jakiejkolwiek części poniesionego w ramach przedsięwzięcia podatku VAT; 

będę mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku VAT poniesionego w związku z realizacją 

przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem. 

Oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana 
( )

o: 

 obowiązku ponoszenia należności publiczno – prawnych związanych z dofinansowaniem 

przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego; 

 przekazaniu na wskazany przeze mnie adres Informacji podatkowej PIT 8C najpóźniej do 28 

lutego roku następującego po roku kalendarzowym, w którym otrzymałem / otrzymałam 
( ) 

Dotację. 

  

 

 

 

 ……………….……….........                        …...…………..      .....................….. …………… 

(miejscowość)                                        (data)                      (podpis Wnioskodawcy) 
 

( )   niepotrzebne skreślić  

(**) zaznaczyć właściwy kwadrat 

    2 0   
    2 0   
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ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU:  

A. W przypadku budowy domu jednorodzinnego 

1. projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku obliczoną z uwzględnieniem 

wytycznych określonych w załączniku nr 3 do Programu Priorytetowego, podpisana przez 

projektanta budynku; 

2. lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzającą spełnienie przez projekt 

budowlany wymagań programu; 

3. kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; 

4. dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie 

budowany budynek mieszkalny. 

B. W przypadku zakupu nowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w nowym 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

1. charakterystyka energetyczna budynku obliczona z uwzględnieniem wytycznych określonych 

w załączniku nr 3 do Programu Priorytetowego, podpisana przez projektanta budynku; 

2. lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzającą spełnienie przez projekt 

budowlany wymagań programu kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; 

3. dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez 

dewelopera na rzecz beneficjenta prawa własności nieruchomości, wraz z domem 

jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej 

posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.  

 

UWAGA! 
Dofinansowanie nie zostanie udzielone, jeśli w domu jednorodzinnym / lokalu mieszkalnym, którego 

dotyczy wniosek, ponad 50% powierzchni przeznaczone będzie na działalność gospodarczą (w tym 

na wynajem). 

Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu. Na przedsięwzięcie może 

być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu. 

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt 

objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Poprzez zrealizowanie przedsięwzięcia należy rozumieć: 

1. W przypadku przedsięwzięć określonych ust. 7.5 pkt 1) Programu Priorytetowego – dzień 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dzień upływu terminu do zgłoszenia 

przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

2. W przypadku przedsięwzięć określonych ust. 7.5 pkt 2) i 3) Programu Priorytetowego – dzień 

sporządzenia aktu notarialnego, w którym znajdują się postanowienia potwierdzające 

przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności lokalu mieszkalnego/nieruchomości wraz z domem 

jednorodzinnym/użytkowania wieczystego nieruchomości i własności domu jednorodzinnego na 

Kredytobiorcę. Dzień sporządzenia aktu notarialnego nie może nastąpić: 

 a) dla przedsięwzięć określonych ust. 7.5 pkt 2) przed dniem uzyskania przez dewelopera 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dniem upływu terminu do zgłoszenia przez 

właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia złożonego przez dewelopera o zakończeniu budowy, 

 b) dla przedsięwzięć określonych ust. 7.5 pkt 3)  przed dniem uzyskania przez dewelopera 

pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych, 

kierownikiem budowy, deweloperem lub innym podmiotem odpowiedzialnym za roboty budowlane, 

w formie pisemnej, nie później niż przed podpisaniem umowy kredytowej. 

Kredytobiorca (Beneficjent) zobowiązany jest do ponoszenia należności publiczno – prawnych 

związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku 

dochodowego.  
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INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU 

 

 

UWAGA! Dane podane we Wniosku są podstawą do wystawienia PIT 8C. Wypełniając 

Wniosek należy podać dane takie, jak w rocznym rozliczeniu podatkowym.  

 

Ad.1. Jako Wnioskodawcę należy wpisać Beneficjenta dotacji. Beneficjentem może być tylko 

jedna osoba fizyczna. 

Ad. 4-5. Od dnia 01.01.2012 r. na mocy Ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie  ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 171, poz. 1016), podatnicy dzielą się na dwie grupy: 

 osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub 

niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług dla których 

jedynym identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, 

 pozostałe podmioty podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu, tj. osoby fizyczne 

nieprowadzące działalności gospodarczej, które nie są objęte rejestrem PESEL (osoby 

zagraniczne), osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będące 

podatnikami podatku od towarów i usług, osoby prawne, jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, które na podstawie innych ustaw są podatnikami, 

płatnicy podatków, oraz płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne oraz 

ubezpieczenie zdrowotne, dla których identyfikatorem podatkowym jest numer NIP. 

Ad.8. Należy wpisać nazwę urzędu skarbowego, do którego Wnioskodawca składa roczne 

rozliczenie podatkowe. 

Ad.9-14.  Należy wpisać adres zamieszkania Wnioskodawcy – Beneficjenta dotacji (wpisywany w 

rozliczeniu rocznym PIT). 

Ad.15-20.  Należy wpisać dane dotyczące adresu realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli nie ma ulicy, nr 

domu – należy podać nr działki. 

Ad.25.  Uwaga! Dofinansowaniem nie może być objęte przedsięwzięcie wykorzystywane  

w działalności gospodarczej. Jeżeli udział powierzchni budynku, planowanej do 

wykorzystania w działalności gospodarczej lub pod wynajem, wynosi ponad 50% 

powierzchni całkowitej budynku, kredyt nie może zostać objęty dotacją NFOŚiGW. Ad. 

26. Pole powierzchni podłogi przestrzeni ogrzewanej budynku liczone po wymiarach 

wewnętrznych, po poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym z wyłączeniem 

nieogrzewanych piwnic, garaży lub innych nie użytkowanych części przestrzeni, z 

uwzględnieniem powierzchni podłogi na wszystkich kondygnacjach, jeśli jest ich więcej 

niż jedna. W przypadku kondygnacji ze skośnym sufitem do powierzchni podłogi należy 

zaliczyć tą część podłogi, która znajduje się w odległości od sufitu 1,90 m i więcej. Dla 

budynków o powierzchni całkowitej użytkowej poniżej 120 m2, do powierzchni 

ogrzewanej można wliczać 100% powierzchni o wysokości pomieszczeń powyżej  

1,40 m. 

Ad.27.  Należy wskazać główny rodzaj paliwa. 

Ad.28.  Należy wpisać tytuł prawny do nieruchomości:  

 prawo własności (w tym współwłasność), użytkowanie wieczyste, lub 

 uprawnienie do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności 

nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje 

albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu 

jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną 

nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.  


