Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska, a także odesłanie do przepisów
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, nakłada na gminy
obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia
przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby
ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 143/20 z dnia 28 października 2020 r. w
sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dukli do prowadzenia postępowań w sprawach o wydanie zaświadczenia dla osób, które
zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zaświadczenia te są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu będzie uwarunkowane
posiadaniem takiego zaświadczenia. Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia
przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby
ubiegającej się o dofinansowanie.
Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe
jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w
faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe
wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów
osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie
wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania
zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31
grudnia danego roku.
Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej
gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je
posiada.
W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na
jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten
dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego
wieloosobowego.

Wniosek o zaświadczenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli można:




dostarczyć osobiście w godz. pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 7.0015.00;
wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli, ul. Kościuszki
4, 38-450 Dukla;
wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w
załączniku.
Szczegółowe informacje są udzielane przez Wojewódki Fundusz Ochrony Środowiska w
Rzeszowie pod numerami telefonu: 887 447 724, 887 447 725, 887 447 727, 887 447 728,
887 447 729.
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. oraz druk żądania wydania
zaświadczenia dostępny w linku poniżej:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001713/O/D20201713.pdf

