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Czyste powietrze

Czyste powietrze - wniosek o wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 411 ust. 10g – 10s (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm. );

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem informuje, że w związku ze zmianą
przepisów  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  osoby  zamieszkałe  na  terenie  gminy
Poświętne,  składające  wnioski  o  dofinansowanie  w  ramach  Części  2  Programu
Priorytetowego "Czyste Powietrze" zobowiązane są posiadać zaświadczenie o wysokości
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa
domowego.

Zaświadczenia te wydawane są przez Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Poświętnem
przez Dział Świadczeń, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych pisemnego żądania
wydania zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ministra Klimatu (wzór wniosku
można pobrać na stronie https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ ).

WYMAGANE DOKUMENTY

Procedurę  wydawania  zaświadczeń  regulują  przepisy  znowelizowanej  ustawy  Prawo
ochrony środowiska oraz przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych – w zakresie dochodu rodziny.

Wysokość  przeciętnego  miesięcznego  dochodu  ustalana  jest  na  podstawie  dochodów
osiągniętych w roku 2021.  

Dochody  pozyskiwane  są  przez  organ  prowadzący  postępowanie  w  sprawie  wydania
zaświadczenia z bazy danych udostępnianych przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.  W  niektórych  przypadkach  konieczne  będzie  dostarczenie  dodatkowych
dokumentów:

-  zaświadczenia o wysokości opłaconych w 2021 roku za członka rodziny składek na
ubezpieczenie zdrowotne, dotyczy osób pobierających rentę, emeryturę),

https://gopsolesnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=976&bar_id=790
https://gopsolesnica.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=976&bar_id=790
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/


-  w  przypadku  gdy  członek  rodziny  prowadzi  gospodarstwo  rolne  -  oświadczenie
wnioskodawcy  o  wielkości  jego  gospodarstwa  rolnego  albo  gospodarstwa  członka
rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2021 r. oraz
nakaz płatniczy/decyzja wójta gminy za rok 2021,

-  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz
osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść
ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub
innego  tytułu  wykonawczego  pochodzącego  lub  zatwierdzonego  przez  sąd,
zobowiązujących  do  alimentów  na  rzecz  osób  w  rodzinie  lub  poza  rodziną,

      – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów za
2021 r.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Działem Świadczeń
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Szkolna2,  05-326 Poświętne, w
poniedziałek w godz. 7:30 - 15:30, wtorek w godz. 10:00 - 18:00, czwartek - piątek w godz.
7:30-15:30, telefonicznie pod numerem  25 752 03 15.

 Dostępne informacje na temat programu „Czyste powietrze”:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/
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