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WzÓR

źĄDANIE WYDANIA zAśWhDczEN]A o WYsoKoścI PMECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGo DOCHoDU
PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNECO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Sklócona inshxkcja \ł}pełniania

l.
2.

wypetniaj WIELKIMI LITERAML
Pola wyboru zaznaczaj

MlubE,

oRGAN PRowADZĄcY PosTĘPowANIE w sPRĄwIf, WYDAN|A ZAŚWhDCZENIA|)

l)

Zaśviadcżenię§l,dajc wójl, bumislź Iub preżydent niasta w]sś.i*l ze wżględu ta ńieFcć zańićśzkania óśóby iizycznej

żądającł}ydania zŃwiadczenia

cZĘŚĆ I
DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JI]GO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
1. Dane o§oby fizycznej wnoszącei żądanie, zwanej dalej ,,wnio§kodawcą)',
DANE WNIOSKODAWCY
01, Imi§ (imiona)

02.

Na7wisko

03,Nuntcr PEsEL

04. Seria i numer dokuncntu potwierdzającego toż§amość|)

|)

Wypełnij lylko w prz}padku. gdy ni€ posiadasz nurneru PESEL,

Dziennjkuslaw

3

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANlA
()l Gmini /{l7ielnic,

nm
03,Miejscowość

04,

Ulica

05.Numer domu

06, Nr mieszkania

07. Numer telefoDu|)

lub

08, Adles poczty elektronicalejr]

Podaj numer te]efonu, j€żeli posiadasz, lub adres poczly elektronicznej (e-nail),
2.

!

j

eżeli posiadasz,

Dsne członków gospodarstwa domowego. Moje gospodar§two domowe ie§t:

je,:lnoosobo*e

l

Dcnnicjł gospodar§twa domowego: z8odnie z art.4ll ust, lo.j ustawy z dnia 2? kwietnia 2001 r, Prawo
ochrony środowiska (Dz, U. z2020f. poz.I2l9, z późn. zn,) gospoda.slwo domowe twoży osoba w}§tępująca
z źądani€m, samomie żan esżkująca i gospodafująca (gospodarŃwo domowc jcdnoo§obowe), albo osoba
występu.jąca z żąda.'iem oftz osoby z nią spokewnione lub nie§IJokcMione pozostające w faklycunym
związku, w§pólni€ z nią zamie§zkujące i8ospodarujqce (gospodirstwo donorte wieloosobow€),

w sklad

moiego gNpodarśtwa domowego wchodzą:

DANE OSOBY
0l, t,nię (inionn)

1

WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

02, Nażwisko
03,NurnerPESEL

04, Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość|)

|)

Wypełnij lylko wprzypadku. gdy nieposiadasz numeru PESEL,

ADRls MIEJSCA
0l.Gmina

/

d,ielnica

ZA

I\{IEśZKANIA

Dżiennik uśaw
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nm

02, Kod pocztowy

03, Miejscowość

04,Ulica

05, Numerdonu
DANE OSOBY
0l. Imię (imiona)

02.

2

WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Nazwisko

03. Numcr

PESEL

04. seria inumer dokrmentu potwierdającego tożsamość')

]

)

WFełnij lylko

w pż)"adku, gdy nie posiadasż nutneru PESEL,

ADRES MIf, J§CA ZAMIESZKANIA
0l, Gmina

/

dzielnica

nm

02,Kod pocztowy

03, MiejScowość

04,Ulica

05,

Numer domu

5

DANE OSOBY
0l, ]mię (imiona)

3

WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWf,GO

0],NumerPESEL

04. seria i numer dokumentu potwi€rdzaj

|)

ąc€8o toż§amość|)

Wypelnij rylko w przypadku, gdy nie posiadasz numeru PESEL,

ADRES MIEJSCA ZAM|ESZKANIA
01, Gmina /

dzielnica

nm

03, Mieiscowość

04, Ulica

05,

Num€r

domu

DANE OSOBY
0].

Imię (iniona)

4

06. Nr mieszkania

WCIiODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO*

02,Nażwisko
03.Numćr PEsEL

04 Setia i numcr dokumentu potwi€rdzającego tożsamość')

j)

W}pełnij tylko wpźypadku, gdy nie posiadasż numeru PESEL,

Poz, 1'113

Dziennik ustaw

Poz, ] 713

ó

ADRf, S MIEJSCA ZAMIESZKANiA
0l,Gmina

/

dzielnica

mm
03,

Miejscowość

04, Ulica

05,

Nurner domu

* w

przypadku gdy oświadczeni€ dotyczy więc.i niź czt€rech cżonków go§podar§twa donowego, dodaj
fornularz określający dane kolejnych członków gospodar§twa domorYego.

3. zaznacz organ,

do którego w roku

skladki na ubezpiecz€nie

kalendarzo."y.u

zdrowotn€ zr ci€bie

!

Zukłua Ubezpieczeń Społecznych

!

rasa nolniczego Ubezpieczenia Społecznego

!

mt'

!

inny

fTfI

l

opłacane były

i członków Twojego gospodar§trYa domowego:

Naż§,a i adres właściwejjednostki

Wpi§ż rok kalenda,nwy, z Llóre8o będzie u§talany dochód Twojego gospodarstwa domowc8o_ Z8odnie ż art, 4l l

ust. lok uslawy z dnia 27 kTi€tnia 200l r. Prawo ockony środowiska wysokość pź€ciętnego mieslęlznego
dochodu, o kórym mowa \ł usl, 10g art. 41 1 tej ustawy. .je§t ustalana na podsiawie dochodów osiągniętych w:
a) pźedosl.atnim roku kalendaźowym popźedzającym rok, W któr}D złożonożądanie ł],dania ,aśWiadczenia,
o

którym mowa w usl, 10gart,41l tE

do dnia

3 1

usta\ły w przypadku

żądania Złożone8o w olo€sie

od

dlia l stycznia

lipca danego rolo;

b) oslatnim roku kalendaźowym poprżedzającym rok, w klórym złożonożądanie wydania żaświadczenia,
o

którJm mowa w u§t.

do dnia

3l 8rudńia

l0gan,4tl

tej

usiały w prąT'adla

żqdania złożonego wokresieoddnia l sierpnia

danego roku,

Zaznacz ..bńK', Edy źr'i za ciebie, ani za żadnego z członłów Twoje8o 8ospodantwa domowego nie byty
odprowadzane Składłina ubeżpieczenic zdrowotne,

D7iennik USlaw

-,7

-
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4. Dene doĘczącc dochodów|) czlonków gospodarstwa domowego

Rókkalod!fu*f'
4. 1

Łącma kwota alimęntów świadczonych na rzecz innych osób w roku:

')

])
4-2

ffn

Kfu,lińmłów

-"*'l=ffffflJl

Dochodsm gospod stwa domowe8o po odliczeniu kwot alimentów świadc,onych na źecz innych osób są:
pźychody podlegające opodatkowanau na żisadach okeślotrych w an, 27, art 30b. an. ]0c, art. ]0e i a.l, ]0f
Ustawy z dnia 26 lipca l99] r, o podalk! dochodowym od osób fiżycmych (Dz, U, z2020 r. Póz. 1426. z póżl,
z,n,) pomniej§ż§ie o koszty uzy§ka.ia przychod,, należny podatek dochodowy od o§ób fizycznycb, §k]adki na
ubezpiecż€nia spoleczne nieżaljcżonedo kos?ióW uzyskania przychodt] oTaz skladki na ubezpieczenie zdrowolne
(,t..e o łch d.chod*ch org,n 8zyskDje snnodzielDie), dochody ńepodte8ając€ opodatkowBniu podalkiem
doc}odowyli] od o§ób fizycalych (oĘu u§r,l. je ns pod§tałie Twoj€go o§vi.dczenia * częśćnr wnio§kl},
dochody z gospodalstwa rolnego (or€rn u§tłh j. na pod§tawio pdrDei Przez Ciebie wiclkośc' gsqrodar§twn
rolncgo - Częśćry wnio§h), dochody z działalnościopodadowanej na podsiawi€ pźepisów o ayczahowanym
]'oda.lo dochodow]m (orgln u§i.la jc ni pod§tewi. dolącz!,ego p.zez ciebie do wn:osku z*świ*dczeni8
z t|rzędu sk rbowego).
Wpisz rok kal€ndaEowy, z hólego będżie )stalany dochód lwojego gospodarslwa donowego.

w roku kal§ndarzowym') ja lub członkowie mojego
wniosku):

lAK

,l,AK

I

NlE

o§ią8nęli dochody niepodle8ające opodaikowasi§ poda&iem dochodowym od osób
fizycmych na za9adach określonych w an. 27, ań, 30b, an, 30c, an, 30e i art. 30fusbwy
z dnia 26 lipca l99l r, o podatku doćhodow}n: od o§ob fizycznycn - w Częś.illl wnaoskn

(ł pl4padłu za:naaenia

Twłn lub czlonka/czlonlól,

! n

NIE

gospodafsawa domowego (wskaz&i w punkcie 2

,,T,ĄK" nypelnł dodatkovo ośviadczenie o do.hodzie
gospodarsfu,a dońowego _ Część1I1 wńioshl)

o§iągnęli dochody z dżialalnościpodlegając€j opodarkowaniu na podstąwie pm€pi§ów
zrycżałowanym podalkL dochodowym od niełtórycn p.zychodów osiąganych pźeż

o

osóby fizycz.e - ryczałt ewid€ncjonowany

hb kana podarkowa

(w Plł,padfu .adaczełia ,,TJLK" dolqcż do l,,hiosku za.śviadcze,rie z Utędu
skąlbowego :dlilieĄqce daĄe dol}czqce opodalkołańia d:ialalności l'wojej lub
cżlo,,ka/c,lonló, Tfojeqo qospodars^aa do awego, podle8ąjqcej opodalkr\|aniu na
pEepbó\,o żryczallo*onyń podatku dochódoryn od nieklól\,ch
p?chańw osiqgaĄych pżez osoby lłĘne - ryc:-alt ełidencjonowany lub kafia

pods'ańie

!

TAK

osiągnęli dochody lzyskane z 8ospoda,stwa tolnego

(w rłpadku zazĄacze
qospodań|ar rclne&o
gospoda.sfuĘ donoveao

-

ia ,,TAK" byPekij oświad.zenie ołielkaś.i1iojeqo
lub qospoda$tba rcl ego c:Ion*o/cżłolkół Tpojego
Cżęść] r Wiostu).

Dżiennik ustaw

Poz- 1'713

8

czĘŚĆ
OŚWIADCZENIE
Potwierdzam, że w}§tępuj ę z źądmięrn Wdania zaświadczenia, poni€waż Narodowy
Fundusz ochrony Środowiska lub wojewódżki fundlrsż ochrony środowiska wymaga
zaświadc7enia $ celu prryznanla dofi nan§o$ania.
Oświadczam, że:
osoby w}łnienione w

czĘŚcl

I

w punkcie 2 wniosku są człoŃami mojego gospodarstwa domowego,

- wszystkie podanę wę wniosku dane

są prawalziwę.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

l.).,,,.,,.,.,,.,,,.,,.,..,..,
ż),,.,,..,.,,.,,,,,..,.,,,,,,
]) ,,,,,,,, ,,.,, ''

oświadczan, że jesleh śłiadoa/śbiidoltl! odpowiedzicllrości kałfiej zi zloże ie Jalsłwego

(miejscowość)

(data:dd

/

tm/rrr'

(podpis wnioskodawcy)

