
Załącznik  

do Regulaminu przyznawania  

dofinansowania do dopłaty  

z tytułu gospodarowania  

odpadami komunalnymi. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dofinansowania do opłat  

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

Imię i Nazwisko ……………………………………………. 

PESEL: …………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………. 

Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Ilość osób wspólnie zamieszkujących: …………………………………. 

Dochód miesięczny na członka rodziny: ……………………………….. 

 

Warunki spełnione do otrzymania świadczenia: 

L.P KRYTERIUM TAK NIE 

1. Osoba, która ukończyła 65 rok życia,  
 

  

2. Osoba posiadająca przynajmniej umiarkowany 
stopień niepełnosprawności lub orzeczoną 
całkowitą niezdolność do pracy. 
 

  

3. Student, który nie pracuje i nie ukończył 26 roku 
życia. 
 

  

4. Student od  ukończenia 18 roku życia do 
ukończenia 26 roku życia, który nie pracuje. 
 

  

 

 

 

 



Wnioskodawca oświadcza, że jest wykazany w deklaracji dotyczącej 

gospodarowania odpadami komunalnymi złożonej przez: 

 

………………………………………………………………………………….. 

(Imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację) 

 

 

Wnioskodawca oświadcza, że nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa w art. 

8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

 

……………………………………                              ……………………………………                            
      (miejscowość, data)                                                            (Podpis) 

 
 
 

Informacje dodatkowe dla wnioskodawcy. 
 

1) W celu przyznania wnioskowanego świadczenia konieczne jest 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na miejscu zamieszkania (pobytu) 

wnioskodawcy (art. 106, ist. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 

r. poz.1507 z późn. zm.) 

 

2) Nie wyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub 

działanie uniemożliwiające pracownikom dokonanie tej czynności będzie 

stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia 

 

3) Do rozpatrzenia wniosku konieczne jest przedłożenie pracownikowi w trakcie 

wywiadu następujących dokumentów: 

 

• Dokument potwierdzający wysokość miesięcznego dochodu (np. 

decyzja ZUS/KRUS) 

• Dokument potwierdzający niezdolność do pracy bądź stopień 

niepełnosprawności 

• Dokument potwierdzający status studenta wraz z oświadczeniem 

studenta o braku stosunku pracy 

 

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wywiadu 

środowiskowego. 

 

……………………………………                              ……………………………………                            
      (miejscowość, data)                                                            (Podpis 

 



OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art.233, §1 Kodeksu karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych we wniosku danych. 

 

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie w mojej sytuacji osobistej, 

dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania mi 

dofinansowania do opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

niezwłocznie poinformuję Urząd Gminy. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przekazanie mojego dofinansowania na 

indywidualny numer rachunku bankowego związanego z opłatą z tytułu 

gospodarowania odpadami  komunalnymi: 

 

 

BS 
                          

 

 

 
 
……………………………………                              ……………………………………                            
      (miejscowość, data)                                                            (Podpis) 
 


