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REGULAMIN PRZYZNAWANIA CZUJNIKÓW CZADU 

 w ramach realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. PRZEPROWADZENIE KAMPANII  
O NIEBEZPIECZEŃSTWACH ZWIĄZANYCH Z TLENKIEM WĘGLA WŚRÓD RADOMSKICH SENIORÓW, 

 W TYM ZAKUP CZUJNIKÓW CZADU na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Radomia  
 

1. Czujniki są bezpłatne dla mieszkańców Radomia w wieku 65+. Tą formą pomocy zostanie 

objętych 400 (słownie: czterysta) osób. 

2. Warunkiem otrzymania czujnika czadu jest dostarczenie czytelnie wypełnionej Karty 

Zgłoszeniowej do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu ul. Saska 4/6 dostępnej  

w w/w miejscu. 

3. Otrzymanie bezpłatnego czujnika czadu musi być poprzedzone uczestnictwem  

w prelekcji nt. „Zagrożenia, jakie niesie za sobą czad”, potwierdzonym na liście obecności. 

4. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość uczestniczenia w prelekcji osoby upoważnionej 

przez Seniora na podstawie dostarczonego wcześniej pełnomocnictwa. 

5.  W pierwszej kolejności czujniki będą przyznawane: 

      -   osobom mieszkającym samotnie,  

       - osobom niepełnosprawnym po okazaniu aktualnego orzeczenia o stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności,  

      -   osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym ze współmałżonkiem, 

       - osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi członkami 

rodziny. 

6. Z uwagi na ograniczoną liczbę czujników czadu, dodatkowym kryterium w każdym z wymienionych 

w pkt. 5, będzie wiek wnioskodawcy. Oznacza to, że spośród złożonych wniosków czujniki zostaną 

przyznane najstarszym mieszkańcom Radomia, którzy spełnili pozostałe wymagania. 

7. Czujnik przysługuje wyłącznie osobom, które w swoich budynkach/lokalach mieszkalnych 

używają urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, takich jak: piecyki łazienkowe 

(kąpielowe), piece gazowe, piece opalane drewnem, węglem lub olejem opałowym, kominki 

gazowe i naftowe ogrzewacze pomieszczeń, piece kaflowe i inne. 

8. Jeden czujnik czadu przysługuje na 1 gospodarstwo domowe. 

9. Czujnik czadu wydaje się po zakończeniu w/w prelekcji, na podstawie okazanego dokumentu 

tożsamości, wskazanego w Karcie Zgłoszeniowej. 

10. Wykonawca zadania publicznego zastrzega sobie prawo do monitoringu miejsca montażu 

czujnika czadu. 

11. Czujnik przysługuje wyłącznie osobom, które nie pobrały w 2018 r. oraz 2019 r. czujnika czadu  

w ramach programu pn. „Czad – cichy zabójca”. 

 

 

 

 

Radom, dn. 28.06.2021 r. 


