
Załącznik Nr 3 do Regulaminu uzupełniającego naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu                      
z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Gminę Imielno 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu kryterium ubóstwa energetycznego 

 

Ja niżej podpisany/a         ………………………………………………………………………………  

     Imię i nazwisko 

Zamieszkały/a ………………………………………………….. 

   Miejscowość, nr domu, kod pocztowy 

Legitymujący/a się dowodem osobistym nr …………………………………………………….. 

Oświadczam, że w gospodarstwie domowym w którym zainstalowana będzie instalacja 
(fotowoltaiczna, kolektory słoneczne) w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł 
energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz” zameldowane są osoby, które na 
dzień złożenia deklaracji przystąpienia do projektu (zaznaczyć właściwe): 

     Posiadają przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego lub w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu 
na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 
2017r. poz. 180 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej,  

         Posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 
511, z późn. zm.), 

         Posiadają przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 
listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1952, z późn. zm.), 

         Stanowią rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze odpowiednio w rozumieniu ustawy z 
dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 998, z późn. zm.), 

           nie spełniają żadnego z ww warunków.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Imielno moich danych osobowych zawartych w deklaracji i załączniku nr 1 na 
potrzeby realizacji projektu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 z późn. 
zm.). Zostałem poinformowany/a, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

……………………, dnia ……………. 

…………………………………….. 

(czytelny podpis) 


