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KARTA USŁUGI Data sporządzenia: 

 

Wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego wydawane w 

związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0. 

Podstawa 

prawna 

Art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02 października 2020 r. w 

sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości 

przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia 

(Dz. U. 2020 r. poz. 1713). 

Komórka 

organizacyjna 

i osoba 

załatwiająca 

sprawę 

Referat Finasów 

Anna Rathmann 

Tel. +48774611140 w.23 

e-mail: umig@kolonowskie.pl  

Wymagane 

dokumenty 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, 

dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie 

domowym, w tym odpowiednio: 

- oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny 

osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, 

innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, 

art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (część III wniosku), 

w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne 

do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 

Wysokość 

opłaty 

skarbowej 

brak 

Termin 

składania 

dokumentów 

Na bieżąco 

Termin 

realizacji 

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się 

wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu 

dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego 

postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec 

wydłużeniu. 
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W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot 

wzywa pisemnie osobę ubiegającą się wydanie zaświadczenia do 

poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, 

podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 

14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. 

Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

Tryb 

odwoławczy 

Przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał 

postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia lub 

postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści, 

w terminie 7 dni. 

Uwagi Wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej 

Informacje 

dodatkowe 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 

podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku 

powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z 

miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego 

miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej 

gospodarstwa domowego. 

Wzory 

wniosków 
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