
Czyste Powietrze 

(zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 
przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 
osoby fizycznej na potrzeby Programu „Czyste Powietrze” 2.0) 

Możesz wystąpić o to zaświadczenie, jeżeli ubiegasz się o 
dofinansowanie z Programu ,,Czyste Powietrze’’  

Co zrobić, aby otrzymać zaświadczenie? 

Złóż wniosek. 

Formularz wniosku możesz pobrać z naszej strony internetowej 
www.mcs.opole.pl  .  

Formularz możesz też pobrać w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu, 
na ul. Ozimskiej 19 na 7 piętrze.  

Wypełniony wniosek  przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w 
Opolu. 

Wniosek możesz też wysłać pocztą albo wrzucić do skrzynki 
korespondencyjnej na parterze budynku. 

Adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19,  
45-357 Opole, 7 piętro. 

Dochody 

Aby wydać Ci zaświadczenie będziemy musieli policzyć Twoje dochody, 
jeżeli mieszkasz sam. 

Jeżeli mieszkasz z innymi osobami policzymy dochody wszystkich osób 
które z Tobą wspólnie mieszkają i gospodarują. 

Okres, z którego będziemy badali dochody, zależy od tego, kiedy złożysz 
wniosek. 

Jeżeli złożysz wniosek między 1 sierpnia tego roku a  31  lipca 
następnego roku będziemy obliczać Twoje dochody z roku 2020. 

Wysokość dochodów opodatkowanych uzyskamy sami z urzędu 
skarbowego. 

http://www.mcs.opole.pl/


Będziesz musiał wypełnić oświadczenia o dochodach swoich lub członka 

gospodarstwa domowego osiągniętych w roku bazowym innych niż 

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych (część III wniosku), jeżeli takie dochody miał. 

Na tym druku wypisane są te dochody, które powinieneś wykazać.  

Jednym z takich dochodów są otrzymane alimenty. 

W przypadku, gdy dziecko nie otrzymało alimentów  w wysokości jaką 

ustalił lub zatwierdził sąd będziesz musiał dostarczyć odpowiedni 

dokument, który to potwierdzi.  

Jeżeli Ty lub ktoś z Twojej rodziny płaci alimenty na rzecz osób spoza 

rodziny, dochód tej osoby pomniejsza się o płacone alimenty. Będziesz 

musiał dostarczyć odpowiedni dokument, który to potwierdzi. 

Dochodem nieopodatkowanym jest także dochód z gospodarstwa 

rolnego.  

Jeżeli Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego posiadacie 
gospodarstwo rolne będziesz musiał uzupełnić oświadczenie o wielkości 
gospodarstwa rolnego (część IV wniosku). 

W przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę przedstaw 

umowę dzierżawy. 

Możemy też poprosić Cię o dostarczenie innych dokumentów.  

Jeżeli masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami pod numerem 

telefonu: 77 44 38 880 lub 77 44 38 881.  

 


