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Oświadczenie:
WFOŚiGW w ….. uprzejmie informuje, że złożony przez Panią/Pana wniosek o dofinansowanie w formie
dotacji nr ………. z dnia ….. w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dotyczący budynku/lokalu
mieszkalnego położonego pod adresem ………….., został odrzucony.
W związku z powyższym nie jest możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy dotacji dotyczącej ww. wniosku.
Uzasadnienie:
Zgodnie z §4 ust 3 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli Wnioskodawca nie
spełnia któregokolwiek z kryteriów wskazanych w programie, a uzupełnienie nie wpłynie na wynik oceny.1
Zgodnie z §5 ust 7 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu
Priorytetowego Czyste Powietrze wniosek o dofinansowanie podlega odrzuceniu, jeżeli2:
…………………..należy podać jeden z 4 wskazanych w regulaminie powodów

Wfośigw jest zobowiązany podać uzasadnienie odrzucenie ze wskazaniem ustalonego stanu faktycznego oraz kryteriów, które nie
zostały spełnione, z uwzględnieniem wyniku ewentualnego wezwania do uzupełnienia wniosku.

Informuję, że może Pani/Pan zwrócić się pisemnie do WFOŚiGW w …………o ponowne rozpatrzenie wniosku,
w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (termin uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego
upływu Pani/Pana prośba wpłynie do ww. WFOŚiGW), liczonym od:
1) następnego dnia po dniu wysłania do Pani/Pana za pośrednictwem poczty elektronicznej niniejszego
oświadczenia3
2) doręczenia niniejszego pisma o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie (przy czym pismo zwrócone
z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne,
uznaje się za prawidłowo doręczone z dniem zwrotu przesyłki do nadawcy).3
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Dotyczy wniosków odrzuconych bez wezwania o uzupełnienie – niepotrzebne usunąć z pisma
Dotyczy wniosków odrzuconych po wezwaniu o uzupełnienie – niepotrzebne usunąć z pisma
3
Niepotrzebne usunąć z pisma
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W swoim piśmie powinien/na Pan/Pani wskazać kryteria, z których oceną się Pan/Pani nie zgadza
uzasadniając swoje stanowisko.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozpatrzenie pisma Wnioskodawcy o ponowne rozpatrzenie wniosku
o dofinansowanie odbywa się tylko jeden raz. Kolejne pisma w tej sprawie pozostawia się bez rozpoznania.

Kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z
zasadami reprezentacji właściwego wfośigw – w
przypadku doręczenia elektronicznego
Albo podpis odręczny zgodnie
reprezentacji właściwego wfośifw
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