
 
Do wniosku Moduł I/Obszar A/Zadanie 4 należy dołączyć: 
 
- kserokopię aktualnego orzeczenia potwierdzającego znaczny lub 

umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób 

niepełnosprawnych do 16 roku życia –  orzeczenia 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.) wydanego z powodu dysfunkcji narządu słuchu (03-L),  

 

- w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, która nie 

jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności - ubytku słuchu 

powyżej 70 decybeli  (db),  stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim 

dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę,  

wystawione nie wcześniej niż 60  dni przed złożeniem wniosku,  

 

- oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu  netto,  

przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, w 

rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, obliczony za  kwartał  

poprzedzający kwartał ,  w którym składany jest wniosek; dochody z różnych 

źródeł sumują się; w  przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza 

się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w  indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.  (Obwieszczenie 

Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego z dnia 21 września 2018 r.  -  

M.P.  2018 poz. 911),  według wzoru: [(3.399  zł  x liczba hektarów)/12]/liczba  

osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;  

 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

(podpisuje ,  każda osoba, której dane osobowe znajdują się we wniosku),  

 

- kserokopię dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym -             

w przypadku wniosku dot yczącego osoby niepełnosprawnej ,  w imieniu której  

występuje opiekun prawny,  

 

- kserokopia umowy kupna/sprzedaży lub/i kserokopia dowodu rejestracyjnego 

samochodu będącego własnością lub współwłasnością wnioskodawcy ,  umowa 

użyczenia,  

 

- oferta handlowa/ wstępna specyfikacja/  fakturę pro-formę  oprzyrządowania 

wraz z montażem z rozbiciem na rodzaje planowanego oprzyrządowania 

samochodu  

 

- uzasadnienie wniosku, w którym wnioskodawca przedstawi argumentację,  iż 

wnioskowany przedmiot dofinansowania w znaczny sposób ograniczy skutki 

rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz umożliwi realizację celów 

programu 

- zaświadczenie wystawione przez odpowiednie organy, w sytuacji gdy 

Wnioskodawca jest  osobą poszkodowaną w 2018 lub 2019 roku w wyniku 

działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.  

 


