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Program „Czyste Powietrze” - zaświadczenie

Nazwa procedury
wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach
programu „Czyste Powietrze”.

Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
2. 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),
3. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne

do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą
1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny
rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ﬁzyczne,
zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości
przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku;

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne
1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy

albo nakaz płatniczy,
2. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy
zawartej stosowniedo przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo
oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków
pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej,
3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

Termin i sposób załatwienia
Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku
konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin
załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Miejsce złożenia wniosku
Osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek C)
Za pośrednictwem poczty:
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk
W formie elektronicznej, za pośrednictwem:
Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna
Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska,
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 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,
3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego

Inne informacje
1. Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć w sytuacji, kiedy dokument ten jest
wymagany przez NFOŚ lub WFOŚ w celu przyznania doﬁnansowania, co strona
poświadcza składając stosowne oświadczenie na formularzu wniosku.
2. Poprzez gospodarstwo domowe należy rozumieć:
jednoosobowe: osoba ﬁzyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia
samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
wieloosobowe: osoba ﬁzyczna występująca z żądaniem wydania zaświadczenia oraz
osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
3. Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa
domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:
od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa
domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w
którym złożono wniosek o wydania zaświadczenia,
od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględnia się dochód gospodarstwa
domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w
którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.
4. Dochód liczony jest w oparciu o wybrane przepisy ustawy o świadczeniach
rodzinnych i uwzględnia:
przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,
art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób ﬁzycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek
dochodowy od osób ﬁzycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do

kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby ﬁzyczne,

w przypadku ustalania dochodu z działalności
gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu
ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje
się dochód miesięcznyw wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez
ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w
terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku,

dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa
rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12
dochodu ogłaszanego corocznie w drodze
obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym.

4. w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub bez wymaganych
dokumentów, osoba ubiegającą się o wydanie zaświadczenia zostanie wezwana
do poprawienia wniosku lub uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Informacje na temat opłat skarbowych lub

administracyjnych
brak
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