
GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO- INFORMACYJNY 

 PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” 

 

Dane kontaktowe: 

 

            Urząd Gminy Niegowa, ul. Sobieskiego 1 , pokój nr 22 

tel. 34 315 12 25 

 

Godziny pracy Punktu: 

wtorek:  8.00 – 14.00 

czwartek:   8.00 - 14.00 

 

W Punkcie uzyskają Państwo  informacje na temat Programu m.in. jaka jest wysokość 

dofinansowania, warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się  o dofinansowanie, jak rozliczyć 

inwestycję  itp., oraz wyjaśnić wątpliwości związane z otrzymaniem dofinansowania 

              W Punkcie otrzymają Państwo pomoc przy napisaniu wniosku   o dofinansowanie oraz po 

zrealizowaniu zadania przy rozliczeniu go.  

Mieszkańcy którzy chcą złożyć wniosek   o dofinansowanie za pośrednictwem gminy proszeni są    

o  wcześniejsze ustalenie terminu wizyty z pracownikiem Punktu Konsultacyjnego. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 34 315 12 25 w godzinach funkcjonowania Punktu  

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wawryło-Stodółkiewicz 

DANE O WDRAŻANIU PROGRAMU  CZYSTE POWIETRZE  

NA TERENIE GMINY NIEGOWA - STAN NA DZIEŃ 31.12.2022 r. 

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE- 208 

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ- 103 

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI-  1 611 343,60 ZŁ 

PODSTAWOWE INFORMACJE 

O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE: 

OD 3 STYCZNIA 2023 r. WESZŁY NOWE WARUNKI 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na oficjalnej stronie Programu 

https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Dane kontaktowe do ogólnopolskiego portalu Programu „Czyste Powietrze”:  

tel. 22 340 40 80 - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00  

strona internetowa:  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 

Dane kontaktowe do Programu Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach: 

1. Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat złożonego wniosku. 

https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze


tel. 32 60 32 252 - czynny w godzinach 7.30 - 15.30 

e-mail : czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl  

2.  Jeżeli zostało Ci przyznane dofinansowanie i masz wątpliwości związane z rozliczeniem 

zadania. 

tel. 32 60 32 256 - czynny w godzinach 7.30 - 15.30 

e-mail: rozliczenia@wfosigw.katowice.pl    

 Na szczegółowe konsultacje w Punkcie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty                             

i informacje: 

• Dowód osobisty Wnioskodawcy, 

• PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy), 

• Nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek, 

• Decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie, 

• Powierzchnia całkowita budynku, 

• Akt własności lokalu lub budynku, 

• Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze 

stawką podatku PIT28) - dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu 

dofinansowania, 

• W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy 

• Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego lub 

najwyższego poziomu dofinansowania (wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Niegowie), 

• Zakres planowanej inwestycji, 

• Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona                

w budynku), 

• Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie), 

• Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę). 
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