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symbol komórki i usługi

Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych
_____________________________________________________________________

nazwa sekcji

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Wydawanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego
dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, o którym
mowa w ustawie prawo ochrony środowiska
__________________________________________
nazwa usługi

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (druk do pobrania).
2. Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;
3. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku – w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
4. Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości
świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.
Opłaty:
Nie pobiera się
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek
tel. (054) 423 -23 - 00, (054) 423 – 23 – 66
Parter Sala obsługi interesantów
Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 16.00
Piątek 7.30 – 15.00

Czas załatwienia:
Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256, 695, 1298) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak
niż w terminie siedmiu dni. Sprawa wymagająca postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca,
a szczególnie skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - art. 35
ww. ustawy.

Tryb odwoławczy:

Uwagi:


przy składaniu z żądaniem wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, o którym mowa
w ustawie prawo ochrony środowiska, należy okazać się dokumentem tożsamości;



w przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący
świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub
uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie
się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia – art. 24a ust. 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
111);



w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący
świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30
dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje
pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia – art. 24 a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111).

Podstawa prawna:
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565.);
 ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 111);
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256, 695, 1298).
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