
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 442/2019 Prezydenta Miasta Radomia  
z dnia 11 kwietnia 2019 roku  

 
Kryterium dochodowe uzależniające wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier  

architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji                      
Osób Niepełnosprawnych 

 

Wnioskodawca 
Kryterium dochodowe 

na członka rodziny 
Wysokość dofinansowania   

Prowadzący 
gospodarstwo 

domowe  
samotnie 

Od 0,- do 701,- 
Do 95 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                     
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia 

powyżej 701,- do 1.200,-  
Do 80 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                    
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 1.200,- do 1.500,-  
Do 75 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                                   
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 1.500,- do 1.800,- 
Do 70 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                       
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia.  

powyżej 1.800,- do 2.100,-  
Do 65 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                        
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 2.100,- do 2.800,- 
Do 60 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                                  
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 2.800,- 
Do 50 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                          
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia 

Prowadzący 
gospodarstwo 

domowe                  
w rodzinie 

Od 0,- do 528,-  
Do 95 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,               
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia 

powyżej 528,- do 700 ,- 
Do 80 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                                     
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 700,- do 1.000 ,- 
Do 75 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                      
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 1.000,- do 1.300,-  
Do 70 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                    
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia  

powyżej 1.300,- do 1.600,- 
Do 65 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                                 
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia 

powyżej 1.600,- do 2.400,- 
Do 60 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                                       
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia 

powyżej 2.400,- 
Do 50 % kosztów przedsięwzięcia/wartości urządzenia,                         
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia 
 

 
 

        ................................................................... 
                 podpis Prezydenta  


