
Wójt Gminy Sosnowica informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021 r. Gmina Sosnowica podpisała 

aneks do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie w przedmiocie wsparcia realizacji Programu Priorytetowego Czyste 

Powietrze. W ramach porozumienia w siedzibie Urzędu został utworzony punkt konsultacyjno-

informacyjny. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownik Urzędu Gminy Sosnowica świadczy na 

rzecz wnioskodawców, będących mieszkańcami Gminy Sosnowica, pomoc doradczą przy 

wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. 

Pomoc pracownika obejmuje wsparcie przy rejestracji na Portalu Beneficjenta, wypełnieniu  

i wysłaniu wniosku, zapoznanie z zasadami Programu Czyste Powietrze i dokumentami  

z nimi związanymi, wsparcie przy skompletowaniu wniosku o dofinansowanie jak również 

weryfikację samodzielnie sporządzonego i przedłożonego w Urzędzie Gminy wniosku pod 

kątem kompletności, spełnienia wymagań formalnych i prawidłowości dołączonych 

dokumentów oraz wsparcie doradcze przy wypełnianiu wniosku o płatność. 

Jednocześnie informujemy, że Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na 

celu jedynie usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – nie decyduje natomiast o przyznaniu 

dofinansowania. 

To WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z określonymi kryteriami 

jakościowymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy. 

Dane pracownika wyznaczonego do realizacji porozumienia: 

Adrian Szymański – podinspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa 

tel. 82 591 21 52 

pon. – pt. godz. 9:00-11:00   

e-mail. srodowisko@sosnowica.pl 

GODZINY PRACY PUNKTU: 

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK od 9.00 do 11.00 

Szczegółowe informacje na stronie programu:  

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ 

mailto:srodowisko@sosnowica.pl


Aby usprawnić funkcjonowanie punktu bardzo prosimy o przygotowanie następujących 

dokumentów zanim będziecie chcieli Państwo skorzystać z pomocy w wypełnieniu wniosku  

o dofinansowanie: 

• należy posiadać adres e-mail (warunek konieczny), 

• numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie 

dofinansowania, 

• numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP  

(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 

• numer rachunku bankowego osoby wnioskującej, do wypłaty dofinansowania  

(tylko polskie rachunki prowadzone w zł), 

• rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku, 

• określić powierzchnię całkowitą budynku, 

• faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji), 

• ostatni formularz PIT lub w przypadku podwyższonego lub najwyższego poziomu 

finansowania zaświadczenie o dochodach wydawane przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Sosnowicy. 

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami 

domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych. 

Program przewiduje dofinansowania na: 

• źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż, 

• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, 

• instalację fotowoltaiczną (mikro), 

• ocieplenie przegród budowlanych, 

• stolarkę drzwiową i okienną, 

• dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa). 

• Realizacja programu lata 2018-2029 r. 

• Podpisywanie umów do 31.12.2027 r. 

• Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r. 


