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Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) od dnia 21 października
2020 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie
dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego
poziomu dofinansowania.
W ramach części 2 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6
miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja
2020 roku.
Część 2 programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem,
że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie
oraz nie wcześniej niż w dniu 15 maja 2020 roku.
Dla kogo dofinansowanie?
Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące
warunki:

jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;
przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa
domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art.
411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza
kwoty:
1. 1.400 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
2. 1.960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której
mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy,
za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza
trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.
Osoba
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dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o
wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej
gospodarstwa domowego

.
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane
posiadaniem ww. zaświadczenia.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie
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dofinansowania w ramach Części 2 programu, wynikający z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Wzór żądania wydania zaświadczenia
oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 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. Ust. 2020 r. poz. 1713.
Gdzie składać wnioski?
Wnioski o dofinasowanie należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren
województwa,

w
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przedsięwzięcie. Wnioski o dofinansowanie można składać:

poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na
stronie internetowej właściwego wfośigw (konieczne dostarczenie
również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z
podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w
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wniosków

o
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w
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priorytetowego Czyste Powietrze.
Więcej informacji o programie Czyste Powietrze: http://wfosigw.olsztyn.pl/czyste-powietrze/
Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 14 Regulaminu naboru
wniosków) złożonego w ramach Części 1 programu przed dniem 21 października 2020 roku,
zmieniająca go na złożony w ramach części 2 programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o
dofinansowanie przed dniem 21 października 2020 roku, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie
może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na warunkach Części 2 programu, z zastrzeżeniem
spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych
w programie, tj. nie wcześniej niż przed dniem 15 maja 2020 roku.
Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób starających
się o przyznanie dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie informuje mieszkańców Miasta Iławy, którzy
zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowanie z Narodowego lub Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach np. Programu Czyste Powietrze, że
mogą złożyć w Ośrodku żądanie (wniosek) wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla mieszkańców Iławy będą wydawane przez Dział Świadczeń Rodzinnych,
Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
telefon do kontaktu:

89 649 97 34,
89 649 97 14.
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych

w:

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;
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.
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