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Załącznik Nr 4 do Regulaminu udzielania dofinansowania zadań przez WFOŚiGW w Lublinie 

dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  pn. EKODOM  

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ŹRÓDŁO I WYSOKOŚĆ 

OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW 

1. Wnioskodawcy posiadający dochody z tytułu umowy o pracę:  

 zaświadczenie o zatrudnieniu i osiągniętych dochodach – załącznik nr 4a; 

 zaświadczenie o dochodach za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku 

wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy lub kopię złożonego zeznania PIT  

za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, tj. za 2015 w sytuacji, gdy wniosek 

złożony zostanie w 2016 roku,  

* z zastrzeżeniem pkt. 6; 

 informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy – załącznik nr 4b i/lub 4c. 

2. Wnioskodawcy posiadający dochody z tytułu emerytury/renty: 

 dokument potwierdzający fakt otrzymywania emerytury/renty oraz jej wysokość netto 

(odcinek emerytury, renty); 

 decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego/rentowego ZUS/KRUS; 

 zaświadczenie o dochodach za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku 

wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy lub kopię złożonego zeznania PIT  

za rok poprzedzający rok złożenia wniosku, tj. za 2015 w sytuacji, gdy wniosek 

złożony zostanie w 2016 roku,  

* z zastrzeżeniem pkt. 6; 

 informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy – załącznik nr 4b i/lub 4c. 

3. Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą: 

 aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

wypis z KRS, wygenerowany nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym złożenie 

wniosku; 

 zaświadczenie o dochodach za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku 

wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy lub kopia zeznania PIT za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku, tj. za rok 2015  w sytuacji, gdy wniosek złożony 

zostanie w 2016 roku;  

* z zastrzeżeniem pkt. 6; 

 w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu 

ewidencjonowanego Wnioskodawca przedstawia oświadczenie o wysokości 

osiągniętych dochodów z ostatniego roku podatkowego – załącznik nr 4d, 

 * z zastrzeżeniem pkt. 6; 

 informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy – załącznik nr 4b i/lub 4c. 

4. Wnioskodawcy wykonujący wolne zawody: 

 dokumenty potwierdzające rejestrację działalności, posiadanie licencji, koncesji itp.; 

 zaświadczenie o dochodach za rok podatkowy poprzedzający rok złożenia wniosku 

wystawione przez właściwy Urząd Skarbowy lub kopia zeznania PIT za rok 
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poprzedzający rok złożenia wniosku, tj. za lata 2014 i 2015  w sytuacji, gdy wniosek 

złożony zostanie w 2016 roku, 

* z zastrzeżeniem pkt. 6; 

 w przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu 

ewidencjonowanego Wnioskodawca przedstawia oświadczenie o wysokości 

osiągniętych dochodów z ostatniego roku podatkowego – załącznik nr 4d,  

* z zastrzeżeniem pkt. 6; 

 informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy – załącznik nr 4b i/lub 4c. 

5. Wnioskodawcy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne: 

 decyzja wymiarowa dotycząca podatku rolnego (nakaz płatniczy podatku rolnego)  

z wyszczególnioną informacją o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  

w hektarach przeliczeniowych/zaświadczenie z UG o wielkości gospodarstwa 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i hektarach fizycznych; 

 informacja o dochodach i wydatkach Wnioskodawcy – załącznik nr 4b i/lub 4c. 

6. W przypadku wnioskowanej kwoty pożyczki powyżej 10 tys. zł wymagane będzie 

zaświadczenie/zeznanie podatkowe za 2 lata poprzedzające lata złożenia wniosku tj.  

za lata 2014 i 2015  w sytuacji, gdy wniosek złożony zostanie w 2016 rok. 

 

 
Uwaga:  
1. Analogicznie jak dla Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia Poręczyciela konieczne 

będzie przeprowadzenie oceny zdolności kredytowej. 
2. WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie prawo do wezwania Wnioskodawcy do 

przedłożenia dodatkowych dokumentów.  

 

 


