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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY INFORMUJE                     

         
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE
ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW DLA OSÓB  UBIEGAJĄCYCH SIĘ 
O DOFINANSOWANIE  Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPORDARKI WODNEJ  LUB WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU W RAMACH  PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”


w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, osoby ubiegające się 
o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
lub wojewódzkiego funduszu mogą złożyć w Wydziale Świadczeń Rodzinnych wniosek 
o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu  przypadającego 
na jednego członka gospodarstwa  domowego ich gospodarstwa domowego
	wzór wniosku o wydanie zaświadczenia jest dostępny na stronie internetowej:  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/


JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA?

	Przez Internet:

	ePUAP (zaloguj się, wybierz: pismo ogólne do urzędu,  wypisz wniosek w formie papierowej,   

zeskanuj i załącz):   
	platforma obywatel.gov.pl: 


	W formie papierowej:

	w Wydziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Wojska Polskiego 65
	w filii Urzędu Miasta w Fordonie przy ul. E. Gierczak 6
	w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1 – możliwe jest złożenie wniosku w skrzynce podawczej

                                                 
	Druki wniosków dostępne są:
na stronie internetowej:  https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/


Telefony do kontaktu w sprawie złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia:
52  58 56  723
	52  58 56  683
	52  58 56  694
	52  58 56  678



	Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać na stronach  Ministerstwa Klimatu i  Środowiska oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pod adresem:   

	http://czystepowietrze.gov.pl/
	https://www.gov.pl/web/klimat;
	https://portal.wfosigw.torun.pl/strona-glowna-programu


	Ogólnopolska infolinia dotycząca programu ”Czyste Powietrze”   tel. 22 340 44 80


Ponadto z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 
oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Świadczeń Rodzinnych zachęca  świadczeniobiorców do składania wniosków                          przez Internet. Taka forma jest szybka, prosta i wygodna – nie wymaga wizyty w urzędzie ani oczekiwania w kolejce, a formularze są bardzo łatwe do wypełnienia.
Jak założyć profil zaufany bez wychodzenia z domu : https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage" https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage





