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Zatącznik nr l

WZÓR

ŻĄDANIE WYDANIA. ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU
PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Skrócona instrukcja wypełniania
l. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola wyboru zaznaczaj [V] lub

ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA0

Zaświadczertie wydaje wójt, buFmista lub prezydent miasta właściw>' ze względu na iTiiejsce zamięszka.nia osoby fizycznej

żądającej wydania zaświadezenia.

CZĘŚĆ I

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I IEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
l. Dane osoby fizycznej wnoszącej żądanie, zwanej dalej „wnioskodawcą".
DANE WNIOSKODAWCY

01. Imię (imiona)
02. Na.żwisko

03. Numer PESEL

04. Seria j numer dokumentu potwierdzającego tożsamość )
D

Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie posiadasz numeru PESEŁ.
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02. Kodpocztewy

03. Mi&jscowosc

04. Ulica

05. Numer domu 06. Nr Enieszfcania

DANE OSOBY 2 WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

02. Nazwisfco

03. Numer PESEŁ

04. Seria i tiumer dokumentu potwierdzającego tożsamość l).

' Wygełnij tylko w przypadku, gdy nie posiadasz numeru PESEL.
ADRE:S MIEJSCA ZAMIESZKANIA
O l. Gmina / dzielnica

02. Kod pocztowy

03. Miejscowość

64. Ulica

GS. Numer domu 06. :Nr mieszkania.
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ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
O l. Gmina / dzielnica

02. Kod pocztowy

03. MiejscowosG

04, UUca

05. Numer domu 06. Nr raieszkanta

* W przypadku gdy oświadczenie dotyczy więcej niż czterech członków gospodarstwa domowego, dodaj
formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego.
3. Zaznacz organ, do którego w roku kalendarzowym

I)

opłacane były

składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie i członków Twojego gospodarsttva (lomowego:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

brak2)
inny
Nazwa i adres właściwej jednostki
I)

Wpisz rok kalendarzowy, z którego będzie ustalany dochód Twojego gospodarstwa domowego. Zgodnie z art. 411
ust. l Ok ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu, o któryin niowa w ust. lOg art. 411 tej ustaw;', jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w:
a) przedostatnifn rolai kaleadarzowym poprzedzającym rok, w lctórym złożono żądanie wydania żaśwjadczema,
o którym mowa w ust. lOg art. 411 tej ustav.y - w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia l stycznia
do dnia 31 lipca danego rokii;

b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w któryni złożono żądanie wydania zaświadczenia,
o ktoiym mowa w ust. lOg art. 411 tej ustawy —w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia l sierpnia
do dnia 31 grudnia danego roku.
2)

Zaznacz „brak", gdy ani za Ciebie, ani za żadnego z członków Twojego gospodarstwa domowego nie by-ly
odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.
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CZĘŚĆ H
OŚWIADCZENIE

Potwierdzam, że występuj ę z żądaniem wydania zaświadczenia, ponieważ: Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska lub wojewódzki fundusz ochrony środowiska wymaga
zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.
Oświadczam, że:

- osoby wymienione w CZĘŚCI I w punkcie 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,
-ws2ystkie podane we wniosku dane są prawdziwe.

Do wni.osku dołączam następujące dokumenty:

l),
^).
3).....................

Oświadczam, ze jestem swiadoma/swiaclomy odpowiedzialności karnej za złożenie falszywego
oświada.enia.

(miejscowose)

(data: dd / mm / n-n")

(podpis wnioskodawcy)
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Wpisz rok kalendarzowy, z którego będzie ustalany dochód Twojego gospodarstwa domowego.
v W oświadczeniu należy wpisać następujące rodzaje dochodów ńiępodlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych - art. 411 ust. l O i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
w związku z art. 3 pkt l lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnycl-i (Dz. U. z 2020 r,
póz.Ill):
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i człoiikom ich rodziB, przyznane na zasadach określonych
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz lyczah energetyczny określone w przepisach
o śwtadczeDiu pieniężnym i uprawnieniach przysługuj ąGych żołnierzom zastępczej slużhy wojskowej
przymusowo zatnidnianym w kopalniach węgia, RamieniołomaGh, zakładach rud uranu i batalionach
budowjanych,

- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisaeh
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
— świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub
Związek Socjalistycznych Repiiblik Radzieckich,

- ryczałt energetyczny, emeryfairy i renty otrzymy\vane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań
wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostaiych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojeansgo, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny

oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, któi-ych inwalidztwo powstało w związku
z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane
z zagranicy,

— zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieezeniu społecznym rolników oraz w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych,

— środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji
międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej
pomocy przyznanych na. podstawie jednostrom-iej d.eklaraeji lub umów zawartych z tymi państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Mmistrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym
również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu
upoważnionego do rozdziełmia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym
shiżyć ma ta pomoc,
- należaoścj ze stosunku pracy lub z t^ułu stypendium dsób fizyeznyGh maj^cyc.h miejsce zamieszkania na
terytoriiim Rzeczypospolitej Polskiej, przebywaj ąc.ych czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej
rówDowaitości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych: dla pracowników
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy
z dnia 26 czerwca l 974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. póz.1320),

- nalsżności pieniężne wypłacone policjantom, żciłnierzom, celnikom i praco.wnikom jednostek wojskowych
i jednostek polieyjnyGh użytych poza granicami państwa w celu udziałii w konflikcie zbrojnym lub
wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu
lub ich skutkom, a także iiależiiości pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, Gełnikom i praeovviiikom
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych orgamzacji międzynarodowych l sił
vvielonarodowych,
— należności pieniężne ze stosunku sh.iżbowego otrzymywane w cza.sie służby kandydackiej przez

funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby
Więzisnnej, obliczone za okres, w któryni osoby te u2yskaiy dochód,
- dochody ezłonków rolmczych spółdzielni produkcyjnych z tytiiłu członkostwa w roiBiGzej spółdzieliii
produkcyjnej, poiTmiejszone Q składki na ubezpieczenia społecziie,
— alimenty na rzecz dzieci,
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— prz>'chody wolne od podatku dochodowego na pedstawie art. 21 ust. ł pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowyni od osób .fizycznyeh, pomniejszoDe o składki na ubezpieczenia społeczne
oraz składki na ybezpieczeaia zdfowotne.

Osv/iadczdm, że jestem swiadóma/swiaSomy odpowiedzialności karnej za złożenie falszywego
oświadczenia.

(mi.ejscowość)

*.

(data: dd / mm / rriT)

(podpis wnioskodawcy)

W przypadku gdy oświadczenie dotyc2y więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodaj
formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego.

