
 

Załącznik n r10  

Regulaminu naboru wniosków 

 

Tarnobrzeg, dn. …………………… 

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

W ZAKRESIE KRYTERIÓW WYBORU GRUPY DOCELOWEJ W RAMACH PROJEKTU PT. 
„TARNOBRZEG BEZ SMOGU” 

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

…………………………………………………………………………….. w Tarnobrzegu  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:  

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

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,  
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. 
 

 
 

Oświadczam/my, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są rzetelne i zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na weryfikację danych przez pracowników Urzędu Miasta  Tarnobrzega i 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  oraz w zakresie technicznym przez firmę zewnętrzną 

upoważnioną przez Gminę do przeprowadzenia wstępnych weryfikacji  budynków w celu 

oceny możliwości wykonania deklarowanych instalacji i przygotowania dokumentacji 

technicznej wymaganej do złożenia wniosku aplikacyjnego. 

 

 
1. Mieszkańcy  składający deklarację uczestnictwa w projekcie wyrażają zgodę na udostępnienie 

danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby realizacji Projektu.  

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) przekazuję Panu/Pani 

informacje na temat gromadzenia danych, w związku z realizacją przedmiotowego projektu: 

2.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega jest 

Prezydent Miasta Tarnobrzega,  z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg. 

2.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych   

w zakresie działania Urzędu Miasta Tarnobrzega, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie 

Miasta Tarnobrzega za pomocą adresu: iod@um.tarnobrzeg.pl  lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. 

2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dofinansowania i rozliczenia 

montażu urządzeń związanych z projektem i będą udostępniane w oparciu o umowę 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

 

mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl


 

powierzenia, firmie  Ekosfera Energia Odnawialna Spółka z o.o., 38-400 Krosno ul. 

Czajkowskiego 48. 

2.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. 

2.5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2.6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w przypadku 

niepodania danych złożona deklaracja nie będzie rozpatrywana. 

2.7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z 

wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia: 

 żądania dostępu  do danych osobowych, 

 sprostowania  swoich danych osobowych, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
2.8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

2.9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów 

przetwarzania wskazanych w pkt 2.3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o 

archiwizacji. 

2.10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu.  

 

 
 

 

 

 

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

Mieszkaniowej/Kamienicy Czynszowej) 
 
 


