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………………………………………….………….. 

(nazwa placówki Banku) 

Data wpływu wniosku ………………………….. 

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU CZYSTE POWIETRZE 
Prosimy o zapoznanie się z Programem Priorytetowym NFOŚiGW „CZYSTE POWIETRZE” . 

 

Wnioskodawca I – Beneficjent Dotacji Wnioskodawca II 

Imię: 
…………………………………………………………….…………..… 

Nazwisko:…………………………………………………………….………. 

PESEL:………………………………………………………………….……. 

Adres zamieszkania  

miejscowość:  …………..……………………..……………..…………….. 

kod pocztowy: ……….… - …..………… 

ulica: ………………………………..………………………………………. 

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..……..... 

 

Imię: 
…………………………………………………………….…………..… 

Nazwisko:…………………………………………………………….………. 

PESEL:………………………………………………………………….……. 

Adres zamieszkania  

miejscowość:  …………..……………………..……………..…………….. 

kod pocztowy: ……….… - …..………… 

ulica: ………………………………..………………………………………. 

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..……..... 

 

Wnioskodawca III Wnioskodawca IV 

Imię: 
…………………………………………………………….…………..… 

Nazwisko:…………………………………………………………….………. 

PESEL:………………………………………………………………….……. 

Adres zamieszkania  

miejscowość:  …………..……………………..……………..…………….. 

kod pocztowy: ……….… - …..………… 

ulica: ………………………………..………………………………………. 

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..……..... 

 

Imię: 
…………………………………………………………….…………..… 

Nazwisko:…………………………………………………………….………. 

PESEL:………………………………………………………………….……. 

Adres zamieszkania  

miejscowość:  …………..……………………..……………..…………….. 

kod pocztowy: ……….… - …..………… 

ulica: ………………………………..………………………………………. 

nr domu: …….………….……… nr lokalu: ……………..…..…..……..... 

 

 

Kredyt  

Kredyt jest udzielany wyłącznie na cele zgodne z Programem Priorytetowym NFOŚiGW „Czyste Powietrze” wraz z załącznikami, 
zwanym dalej „Programem”, tj. na realizację przedsięwzięcia zgodnego z Programem. Co najmniej 95% kwoty kredytu musi być 
przeznaczone na pokrycie określonych w Programie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a nie więcej niż 5% kwoty kredytu 
może być przeznaczone na koszty nie określone w Programie jako kwalifikowane, które są niezbędne do realizacji celu, na który 
kredyt został udzielony. 

Kredyt nie może być udzielony na finansowanie przedsięwzięcia w budynku/lokalu, w którym prowadzona jest działalność 
gospodarcza, w rozumieniu Programu, na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego. 

Wnioskowana kwota kredytu………………..………. zł słownie …………………………………….złotych .  

Wnioskowany okres kredytowania…………..miesięcy. 

Wnioskowany okres karencji spłaty kapitału …………………miesięcy, wliczany do okresu kredytowania; karencja nie może być dłuższa niż 
6 miesięcy i jest liczona od dnia uruchomienia kredytu 

Zabezpieczenie kredytu: ( wybrać jeden z wariantów) 

 obligatoryjny pakiet zabezpieczeń określony przez Bank: gwarancja BGK i pełnomocnictwo do rachunku w BOS S.A. 

 dodatkowo:  ………………………………………………….. 

Spłata kredytu w miesięcznych ratach: 

 malejących (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) 

 równych (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 

Wypłata kredytu na: /Spłata kredytu z: ( wybrać jeden z wariantów) 

  ROR w BOŚ S.A o numerze: ……………………………………………………………………………………  

 wnioskuję o otwarcie ROR  w BOŚ S.A na potrzeby obsługi wypłaty/ spłat Kredytu. 

Rachunek, na który zostaną przelane środki z Dotacji w przypadku zamknięcia rachunku kredytowego lub wystąpienia nadwyżki 
kwoty Dotacji nad kwotą kapitału Kredyt pozostałego do spłaty: 

  ROR w BOŚ S.A o numerze: ……………………………………………………………………………………  

  ROR  w BOŚ S.A otwarty na potrzeby obsługi wypłaty/spłat Kredytu. 

  rachunek o numerze ………………….. prowadzony przez (bank): ………………………na rzecz: (imię i nazwisko właściciela) …………………….. 

Zapłata prowizji przygotowawczej w formie pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na: 



Strona 2/3 
 

KLAUZULA POUFNOSCI:  BOŚ Wewnętrzne 

  ROR w BOŚ S.A o numerze: ……………………………………………………………………………………  

  ROR  w BOŚ S.A otwarty na potrzeby obsługi wypłaty/spłat Kredytu. 

 

 

Przedsięwzięcie 

Szczegóły przedsięwzięcia, na realizację którego mają być przeznaczone środki z Kredytu, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”, 
określa Wniosek o Dotację. 

Planowany koszt całkowity Przedsięwzięcia …………………….………….zł 

Planowane koszty kwalifikowane Przedsięwzięcia …………..…………….zł (nie mniej niż 95% kwoty kredytu) 

Wkład własny ………………………………………………………………………..zł (nie jest wymagany)  

Adres realizacji Przedsięwzięcia: miejscowość:  ……………………………..…………..... kod pocztowy: ……… - …………… 

ulica: …………………………………………………………………………………..……………. nr domu: ….………..……nr lokalu: …..... 

gmina …………………………………….. 

identyfikator gminy …………….………….. (pełne 7-cyfrowe oznaczenie gminy, wg rejestru TERYT dostępnego na stronie GUS: 
https://eteryt.stat.gov.pl/)  

Nr księgi wieczystej nieruchomości, na której realizowane będzie Przedsięwzięcie ……………………….………….. 

Upoważnienie do kontaktu 

1) Wyrażam zgodę na komunikację elektroniczną z wykorzystaniem e-maila bez wymaganego podpisu elektronicznego, w tym doręczanie: 

- zawiadomień o konieczności uzupełnienia Wniosku, 

- informacji o decyzji w sprawie Wniosku i zaproszenia do podpisania umowy,  

- przypomnień i innych informacji związanych z wykonywaniem umowy kredytu,  

na adres e-mail ………………………………………………….. (wskazanie adresu e-mail jest obligatoryjne). 

2) Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Bank o zmianie ww. adresu e-mail. 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy/ ów 

Wnioskodawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z Programem i Regulaminem naboru i określonymi w nim zasadami przyznawania dofinansowania w formie Dotacji na 
częściową spłatę kapitału kredytu, rozumie i akceptuje zawarte w nim prawa i obowiązki; 

2) w momencie składania niniejszego wniosku nie ubiega się o udzielenie kredytu i o dofinansowanie w formie Dotacji na częściową spłatę 
kapitału kredytu w ramach Programu w żadnym innym banku, a także nie otrzymał Dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego na przedsięwzięcie objęte niniejszym wnioskiem; 

3) w przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu zamierza ubiegać się o dofinansowanie w formie Dotacji na częściową 
spłatę kapitału kredytu w ramach Programu, tj. złożyć za pośrednictwem BOŚ S.A. Wniosek o Dotację do właściwego WFOŚiGW; 

4) planowane Przedsięwzięcie, na realizację którego mają być przeznaczone środki z kredytu jest zgodne z Programem; 

5) jest właścicielem/ współwłaścicielem  budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, na potrzeby którego będzie realizowane Przedsięwzięcie, a budynek/lokal spełnia warunki 
uzyskania dofinansowania w formie Dotacji, określone w Programie; 

6) Wnioskujący o kredyt, który będzie Wnioskującym o Dotację i Beneficjentem: 

a) spełnia warunki uzyskania dofinansowania, określone w Programie. w tym kryteria dochodowe dla Beneficjentów, 

b) posiada zgodę wszystkich współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 
lokalu mieszkalnego, na potrzeby którego będzie realizowane Przedsięwzięcie, na realizację Przedsięwzięcia (jeśli budynek/lokal 
mieszkalny jest objęty współwłasnością), 

c) posiada zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy Dotacji (jeśli wnioskodawca posiada ustawową 
wspólność majątkową). 

7) przyjmuje do wiadomości, że: 

a) Umowa Kredytu nie zostanie zawarta, jeżeli Beneficjent nie złoży za pośrednictwem BOŚ S.A. Wniosku o Dotację do właściwego 
WFOŚiGW, 

b) kredyt zostanie uruchomiony pod warunkiem, że właściwy WFOŚiGW wyda pozytywną decyzję o dofinansowaniu Przedsięwzięcia 
określonego we Wniosku o Dotację i zawrze z Beneficjentem umowę Dotacji, 

c) wypłacona kwota Dotacji musi być niższa, niż kwota kredytu wykorzystanego na koszty kwalifikowane, na spłatę którego przyznana 
będzie Dotacja; 

8) wyraża zgodę i upoważnia Bank do przekazywania  do NFOŚiGW, KIR i właściwego, ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia, 
WFOŚiGW danych stanowiących tajemnicę bankową, określonych w art. 104 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) oraz wyraża zgodę, na przetwarzane jego danych osobowych przez NFOŚiGW, KIR i WFOŚiGW zgodnie 
z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgody obejmują dane wymienione we Wniosku o Dotację oraz informację dotyczące kredytu, 
niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie oraz prawidłowej realizacji przez Bank Umowy o udostępnienie środków finansowych na 
wdrażanie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze; 
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9) jest mu znana odpowiedzialność karna, w szczególności za złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo 
nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla 
uzyskania dofinansowania od wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 roku - Kodeks karny. 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się do: 

1) przeznaczenia środków z kredytu wyłącznie na cele zgodne z Programem, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych 
Przedsięwzięcia, określonych w  Programie; 

2) terminowego zrealizowania Przedsięwzięcia, opisanego we Wniosku o Dotację, zgodnie z rodzajem przedsięwzięcia wskazanego w tym 
wniosku i z wymaganiami określonymi w Programie oraz przedłożenia do WFOŚiGW jego rozliczenia zgodnego z zasadami Programu.  

 

Wymagane załączniki do wniosku 

1) Dokumenty niezbędne do oceny zdolności kredytowej zgodnie z wymogami obowiązującymi w Banku, 

2) Karta Informacyjna Klienta z Informacją Administratora danych (wypełniona przez wszystkich Wnioskodawców) 

 

 

 

 

 

data i podpis Wnioskodawcy I 

 

 

 

 

data i podpis Wnioskodawcy II 

 

 

 

 

data i podpis Wnioskodawcy III 

 

 

 

 

data i podpis Wnioskodawcy IV 

 

 

 

 

 

data, imię, nazwisko i podpis  pracownika BOŚ S.A. przyjmującego Wniosek  

 

 

ZGODA WSPÓŁMAŁŻONKA 

 

Zgoda Współmałżonka Wnioskodawcy na zaciągnięcie Kredytu w kwocie …………. i na warunkach określonych w Umowie Kredytu. 
 

 
Imię i nazwisko PESEL 

Seria i nr dokumentu 
tożsamości 

data i podpis  

Zgoda Współmałżonka 
Wnioskodawcy I 

 

    

Zgoda Współmałżonka 
Wnioskodawcy II 

 

    

Zgoda Współmałżonka 
Wnioskodawcy III 

 

    

Zgoda Współmałżonka 
Wnioskodawcy IV 

 

    

 

 

 

   

podpis i stempel imienny pracownika Banku 

 

 

 


