
 

Przemyśl, dn. …………………… 

OŚWIADCZENIE MIESZKAŃCA/ÓW  PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PROJEKTU 
(SPÓŁDZIELNI, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ, KAMIENICY CZYNSZOWEJ)  

W ZAKRESIE KRYTERIÓW WYBORU GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU PT. 
„EKOLOGICZNY PRZEMYŚL - WYMIENIAMY ŹRÓDŁA CIEPŁA” 

 
1. Oświadczam/y, że w lokalu/mieszkaniu nr ……………… w budynku nr …………….. przy ul. 

…………………………………………………………………………….. w Przemyślu należącym do 
Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej/Właściciela Kamienicy Czynszowej1 
zamieszkuje/zameldowanych jest łącznie ……………….. osób. 

2. Ogrzewana powierzchnia użytkowa wynosi ……………… m2 
3. Oświadczam/y, że w ramach kryterium społeczno-ekonomicznego nr 1 (ubóstwo energetyczne) 

członek mojego gospodarstwa domowego spełnia poniższe warunki: 
 

Kryteria społeczno - ekonomiczne  TAK NIE 
Członkowie mojego gospodarstwa domowego mają przyznane prawo do dodatku 
mieszkaniowego i /lub energetycznego 

  

Członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału lub 
ryczałtu na jego zakup w okresie 12 miesięcy przed złożeniem Deklaracji 

  

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem  
o niepełnosprawności fizycznej zameldowana w obiekcie zgłoszonym do projektu 

  

Członkiem mojego gospodarstwa domowego jest osoba z orzeczeniem  
o niepełnosprawności umysłowej zameldowana w obiekcie zgłoszonym do projektu 

  

Zameldowani członkowie gospodarstwa domowego posiadają prawo do świadczenia 
rodzinnego 

  

Moja rodzina ma status rodziny wielodzietnej (co najmniej 3 dzieci) - zgodnie z ustawą  
o świadczeniach rodzinnych  

  

Moja rodzina ma status rodziny zastępczej    

 
Na potwierdzenie spełnienia co najmniej jednego z ww. kryteriów społeczno-ekonomicznych, 
przedkładam kserokopię przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:  

1. Dla osób posiadających prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub osób 
otrzymujących pomoc rzeczową w postaci opału lub ryczałtu na jego zakup - decyzja 
administracyjna przyznająca dodatek mieszkaniowy wraz z ryczałtem na zakup opału na 
podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatku mieszkaniowym (Dz.U.2017.180 t.j. z dnia 
30.01.2017r.) lub dodatek energetyczny na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo 
energetyczne (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 06.02.2017r.) albo decyzja administracyjna przyznająca 
pomoc w postaci opału na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz.U.2017.1769 t.j. z dnia 22.09.2017r.), 

2. Dla osób z niepełnosprawnością - aktualne jedno z następujących orzeczeń:  
a) orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności określonych w art. 3 ustawy,  
b) orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 

przepisów, 
c) orzeczenie o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,  
d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
e) orzeczenie Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia o zaliczeniu do grupy inwalidów,  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

f) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym 
wydane przez KRUS. 

3. Dla osób z zaburzeniami psychicznymi - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub 
zaświadczenie lekarskie,  

4. Dla osób posiadających prawo do świadczeń rodzinnych - decyzja administracyjna przyznająca 
świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 20.10.2017r.),  

5. Dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci - decyzja administracyjna 
przyznająca zasiłek rodzinny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U.2017.1952 t.j. z dnia 20.10.2017r.), 

6. Dla rodzin zastępczych - postanowienie Sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………..                      
(podpis/y właścicieli lokali/mieszkań należących do Spółdzielni/Wspólnoty                    

Mieszkaniowej/Kamienicy Czynszowej) 
 
 


