
Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2 b) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

WNIOSEK O WYPŁATĘ UDOSTĘPNIONYCH ŚRODKÓW Z PRZEZNACZENIEM NA UDZIELANIE KREDYTÓW BANKOWYCH I DOTACJI

Nazwa banku: 

Okres, którego dotyczy wniosek (miesiąc/rok):

Rodzaj wystąpienia
 1)

:

ulica
nr 

domu

nr 

lokalu
miejscowość

kod 

pocztowy

w pierwszym roku 

kredytowania

w następnych 

latach 

kredytowania

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2

3

….

Potwierdzam, że Bank dokonał wypłaty kredytów i/lub dotacji na rzecz Kredytobiorców, przekazanych przez NFOŚiGW na podstawie Wniosku o wypłatę udostępnionych środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i/lub dotacji, poprzedzającym bieżący Wniosek

Sporządził: Podpisy osób działających w imieniu Banku:

Nazwisko i Imię: ………………………………… Nazwisko i Imię: …………………………………

nr tel: …………………………… nr tel: ……………………………

e-mail: ………………………………………….. e-mail: …………………………………………..

data: ……………………………………… data: ………………………………………

Instrukcja

1/ Należy podać jeden z rodzajów wystąpienia: Podstawowe (jeżeli jest to pierwsze wystąpienie w danym miesiącu), Aktualizacja (jeżeli jest to uzupełnione wystąpienie w danym miesiącu), Korekta (jeżeli jest to korekta wystąpienia z danego miesiąca) lub Korekta po wypłacie (jeżeli jest to korekta umów, którym dotacja została wypłacona)

2/ Należy podać identyfikator i nazwę Urzędu Skarbowego właściwego dla Kredytobiorcy

4/ Należy wybrać z listy rozwijalnej: czy instalacja będzie związana z budynkiem istniejącym czy nowo budowanym

5/ Należy podać powierzchnię budynku mieszkalnego przeznaczoną i wykorzystywaną / planowana do wykorzystania na cele inne niż działalności gospodarczej, w tym pod wynajem (w m2). Udział tej powierzchni nie może być mniejszy niż 50% powierzchni całkowitej. Jeżeli w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, obie wielkości będą takie same. 

6/ Należy wypełnić dane tylko tych rodzajów źródeł energii, które będą zastosowane w danym budynku, w ramach inwestycji.

     W przypadku źródeł ciepła (biomasa, pompa ciepła, kolektor słoneczny) oraz mikrokogeneracji należy wybrać z list rozwijalnych:

 - rodzaj zestępowanago głównego źródła ciepła, a w przypadku budynków nowo budowanych - potencjalne źródło konwencjonalne, które byłoby zastosowane w przypadku rezygnacji ze źródła odnawialnego

 - czy źródło będzie służyło do centralnego ogrzewania (c.o.) czy przygotowania wody użytkowej (c.w.u.), czy do obu tych celów

     W polu "informacje dodatkowe" należy wpisać:

 - w przypadku fotowoltaiki i wiatru - czy przewidywane jest zastosowanie akumulatorów (należy wpisać "akumulator" lub pozostawić puste)

 - w przypadku mikrokogeneracji - rodzaj paliwa (należy wpisać biogaz lub biopłyny lub biomasa)

 -  w przypadku biomasy - czy przewidziany jest kocioł o załadunku ręcznym czy automatycznym (należy wpisać "ręczny" lub "automat") oraz czy przewidywany jest montaż zasobnika buforowego wody grzewczej (należy wpisać "zasobnik")

 - w przypadku pompy ciepła - należy podać typ pompy:

* dla typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u. należy wpisać "A/W", 

* dla typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u. należy wpisać "A/W" oraz pojemność czynna zasobnika c.w.u. w litrach

* dla pozostałych pomp dla potrzeb c.o. i c.w.u. należy wpisać "B/W"

dane z Wniosku o Kredyt wraz z dotacją

dane z Umowy o Kredyt wraz z dotacją lub innych dokumentów posiadanych przez Bank (protokół kontroli, rozliczenie)

dane z Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji

dane wyliczane automatycznie

Lp Nazwisko
Data 

urodzenia
PESEL NIP

Adres zamieszkania / siedziby

Identyfikator 

Urzędu 

Skarbowego 
2)

Nazwa Urzędu Skarbowego 
2)

Nazwa wspólnoty 

lub spółdzielni 

mieszkaniowej

3/ Należy wskazać datę  sporządzenia Protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji

Nr umowy 

kredytu 

wraz z 

dotacją

Data 

zawarcia 

umowy

Okres 

kredytowania 

w miesiącach

Łączne opłaty, prowizje i koszty 

związane z udzieleniem kredytu (%)

Imię

DANE KREDYTOBIORCY DANE UMOWY



ulica
nr 

domu

nr 

lokalu
miejscowość

kod 

pocztowy

Moc elektryczna 

(kWp)

Informacje 

dodatkowe

Koszt 

kwalifikowany 

(zł)

Jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

(zł/kWp)

Moc elektryczna 

(kW)

Informacje 

dodatkowe

Koszt 

kwalifikowany 

(zł)

Jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

(zł/kW)

Moc elektryczna 

(kW)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

---

5/ Należy podać powierzchnię budynku mieszkalnego przeznaczoną i wykorzystywaną / planowana do wykorzystania na cele inne niż działalności gospodarczej, w tym pod wynajem (w m2). Udział tej powierzchni nie może być mniejszy niż 50% powierzchni całkowitej. Jeżeli w budynku nie jest prowadzona działalność gospodarcza, obie wielkości będą takie same. 

Budynek 
4)

Powierzchnia 

całkowita 

budynku (m
2
)

Data 

osiągnięcia 

Efektu 

Przedsięwzi

ęcia 
3)

Data 

kontroli 

przez bank

Adres realizacji przedsięwzięcia
Powierzchnia 

budynku 

przeznaczona na 

cele 

mieszkaniowe 

(m
2
) 

5)

Fotowoltaika 
6)

Mała elektrownia wiatrowa 
6)

Mikrokogeneracja 
6)

DANE PRZEDSIĘWZIĘCIADANE UMOWY



Moc cieplna 

(kW)

Zastępowane 

źródło ciepła

Cel instalacji 

cieplnej

Informacje 

dodatkowe

Koszt 

kwalifikowany 

(zł)

Jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

(zł/kW)

Moc cieplna 

(kW)

Zastępowane 

źródło ciepła

Cel instalacji 

cieplnej

Informacje 

dodatkowe

Koszt 

kwalifikowany 

(zł)

Jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

(zł/kW)

Moc cieplna 

(kW)

Zastępowane 

źródło ciepła

Cel instalacji 

cieplnej

Informacje 

dodatkowe

Koszt 

kwalifikowany 

(zł)

Jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

(zł/kW)

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Mikrokogeneracja 
6)

Źródło opalane biomasą 
6)

DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Pompa ciepła 
6)



Załącznik nr 4

do umowy nr: …………..

z dnia: ……………

Moc cieplna 

(kW)

Zastępowane 

źródło ciepła

Cel instalacji 

cieplnej

Informacje 

dodatkowe

Koszt 

kwalifikowany 

(zł)

Jednostkowy 

koszt 

kwalifikowany 

(zł/kW)

ulica
nr 

domu

nr 

lokalu
miejscowość

kod 

pocztowy

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

#DZIEL/0! 0,00

#DZIEL/0! 0,00

#DZIEL/0! 0,00

#DZIEL/0! 0,00

0,00 0,00 0 0 0 0 0

Koszt całkowity 

przedsięwzięcia

 (zł)

Dotacja (%)

DANE POMOCNICZEDANE ROZLICZENIA

Dotychczas 

wypłacona 

Kredytobiorcy 

kwota kredytu 

(zł)

Wnioskowana 

kwota kredytu 

do wypłaty (zł)

Wnioskowana 

kwota dotacji 

do wypłaty (zł)

Uwagi, 

wyjaśnienia 

banku

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkaniaKolektory słoneczne 
6)

DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wysokość 

dotacji (zł)

Koszt 

kwalifikowany 

przedsięwzięcia 

(zł)

Wysokość 

kredytu (zł)


