
 

 

 

 

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ  

O KREDYT CZYSTE POWIETRZE 

 
 

Jeżeli chcesz uzyskać w naszym Banku Kredyt Czyste Powietrze poprosimy Cię o: 

 

 Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentem Informacje do przygotowania Wniosku 

o dotację 

 dokumenty tożsamości  

 dokumenty potwierdzające wysokość dochodów 

 zgoda współmałżonka (jeśli dotyczy) 

 Wniosek o Gwarancję wraz z Warunkami uzyskania w BGK S.A. gwarancji spłaty kredytu 

w ramach portfelowej linii gwarancyjnej EFPG 

 Oświadczenia małżonka Kredytobiorcy (jeżeli wymagane) 

 

a także  

 oświadczenia podpisane przez współwłaścicieli nieruchomości i współmałżonka Wnioskodawcy 

o Dotację w przypadku gdy Kredytobiorca – Beneficjent programu Czyste Powietrze jest współwłaścicielem 

nieruchomości lub jest w związku małżeńskim z ustrojem wspólnoty majątkowej; 

 odpis zwykły księgi wieczystej umożliwiający weryfikację danych dotyczących nieruchomości 

sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia w Banku Wniosku o Dotację;  

 zaświadczenie z gminy, sporządzone na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska 

- w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania; 

 do wglądu dokument z akt stanu cywilnego potwierdzający zmianę danych składającego Wniosek 

o Dotację, współmałżonka składającego Wniosek o Dotację, współwłaściciela budynku lub lokalu 

mieszkalnego widniejącego w księdze wieczystej - jeśli imię i nazwisko wskazane we Wniosku o Dotację lub 

oświadczeniu współwłaściciela/współmałżonka różni się od imienia i nazwiska widniejącego w księdze 

wieczystej; 

 do wglądu dokument lub informacja wyjaśniająca rozbieżność jeśli adres nieruchomości wskazany 

we Wniosku o Dotację różni się od adresu nieruchomości widniejącego w księdze wieczystej (o ile taka 

rozbieżność występuje); 

 do wglądu dokumenty formalne potwierdzające informacje zawarte we Wniosku o Dotację (np. zeznania 

podatkowe PIT i inne dokumenty urzędowe). 

 

 

 



 

 

 

Poprosimy Cię o dodatkowe dokumenty w przypadku: 

 rozdzielności majątkowej – będzie to decyzja sądu lub akt notarialny ustanowienia między małżonkami 

rozdzielności majątkowej, zawartej nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku; 

 rozwodu i separacji – będzie to wyrok sądu stwierdzający rozwód lub separację. 

 
W zakładce ‘dokumenty’ na stronie internetowej kredytu Czyste Powietrze pobierzesz wniosek o udzielnie 

kredytu a także sprawdzisz, o jakie dokumenty potwierdzające dochód poprosi Cię nasz Bank. 

 

http://www.bankbps.pl/klienci-indywidualni/kredyty/kredyty-gotowkowe/czyste-powietrze/ 
 
 
Potrzebujesz więcej informacji? Masz dodatkowe pytania? 
 
Zachęcamy do kontaktu z nami pod numerami: 
 0 801 321 456  - opłata według cennika operatora  
 +48 86 215 50 00 - opłata według cennika operatora 

 
Kontakt możliwy jest również: 
 pod faksem +48 86 215 50 01 
 e-mailowo: kontakt@bankbps.pl 

 


