
 

 
 

KARTA  USŁUGI 
Nr  

26/GOPS/CzP/2020 

 

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 

dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego (Program „Czyste Powietrze”) 

 

Data zatwierdzenia: 

1.12.2020 

Komórka 

organizacyjna: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu  

Tel./e-mail: 44 710 11 23 gops@inowlodz.pl 
I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1.  (Wniosek) Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  

 

Sposób załatwienia sprawy:  wydanie zaświadczenia. 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2 , 97 -215 Inowłódz 
III. OPŁATY 

Nie podlega opłacie. 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

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. 

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę 

ubiegającą się oświadczenia 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. 
V. TRYB ODWOŁAWCZY 

  

VI. PODSTAWA PRAWNA 

Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.); 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 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). 
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 
VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. (Wniosek) Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego  
 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE 

Emilia Kurek - Inspektor do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 



 

 Stanowisko Imię i nazwisko 

Opracował 

Inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych 

i funduszu alimentacyjnego 

Emilia Kurek 

Zatwierdził Kierownik GOPS Iwona Szczepańska 

 


