
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki 
odpowiedzialnej 

 
DŚRiA 

 

Numer 
procedury 

 
26 

 

Nazwa procedury: Czyste powietrze 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  
z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 

Wymagane dokumenty: 

 
Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (wg wzoru 
udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra 
właściwego do spraw klimatu.) 
 
Do żądania należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu  
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych, w tym: 

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów 
niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych 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, dotyczące każdego członka gospodarstwa domowego; 

2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 
gospodarstwa domowego. 

 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: Do 7 dni 

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie zaświadczenia 



Miejsce złożenia dokumentów: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mal: kontakt@gops.bojszowy.pl  
tel.32-89-305 wew. 26, wew. 21  
pokój nr 3, nr 4 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00  

Tryb odwoławczy: 
Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia  
o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie służy zażalenie. 

Dodatkowe informacje: 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data aktualizacji: lipiec  2021 r.  


