
 

 

 

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ  

O KREDYT CZYSTE POWIETRZE 

Do uzyskania w naszym Banku kredytu Czyste powietrze potrzebne będą dokumenty: 

 Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentem Informacje do przygotowania Wniosku  

o dotację 

 Dokument tożsamości 

 Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów 

 Zgoda współmałżonka (jeśli dotyczy) 

 

oraz 

 Oświadczenie 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 aktu 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). 

 

Dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne w przypadku: 

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

małżonkami rozdzielności majątkowej, zawartej nie później niż 1 miesiąc przez złożeniem 

wniosku; 

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

 lub inne uzgodnione z Bankiem 

 

 

 



Wnioskodawca zobowiązany jest do okazania oryginałów wszystkich dokumentów wymaganych jako 

uzupełnienie wniosku kredytowego. Kopie sporządzane są przez pracownika Banku i poświadczane przez 

niego za zgodność z oryginałem. W przeciwnym wypadku kopie lub odpisy sporządzone na użytek Banku 

powinny być potwierdzone notarialnie.  

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz pytania to zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego. 

 Centrala: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Senatorska 2a, tel. /42/ 712-21-12, 276-39-04 

 I Filia w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Ogrodowa 14tel. /42/ 712-21-60, 276-43-88 

 II Filia w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Wojska Polskiego 65/67 tel. /42/ 712-32-41 

 III Filia w Łodzi, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 tel. /42/ 257-56-60 

 I Filia w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 23a tel. /42/ 211-72-11, 211-72-17 

 

www.bs-aleksandrow.pl     mail: bank@bsaleksandrow.pl 

http://www.bs-aleksandrow.pl/

