
WNIOSEK ZŁOŻONY W 2021 ROKU Z TERMINEM REALIZACJI ZADANIA  

W 2022 ROKU O UDZIELENIE 

przez Gminę Miejską Kraków dotacji celowej na wykonanie zadania inwestycyjnego z zakresu 

ochrony środowiska w ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze 

Gminy Miejskiej Kraków 

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

 

1. Nazwisko, imię: 

2. PESEL: 

3. Numer telefonu: 

4. Adres e-mail: 

 

5. Adres zamieszkania 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu/nr lokalu: 

 

6. Adres do korespondencji 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu/nr lokalu: 

 

7. Sposób przekazania dotacji 

a) przelewem na konto Inwestora nr:  

                          
 

b) przelewem na konto należące do innej osoby lub podmiotu (Pełnomocnika, 

Wykonawcy lub inne): 

 nazwa posiadacza rachunku: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 nr konta posiadacza rachunku: 

                          
 

c) jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: w punkcie kasowym dowolnego oddziału 

banku obsługującego Gminę Miejską Kraków 

 

 

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ/ 

PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY: 

 

1. Nazwisko, imię: 

2. PESEL: 

3. Numer telefonu: 

4. Adres e-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PLANOWANEGO DO WYKONANIA  

W ROKU 2022 

 

1. Lokalizacja 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: Nr domu/lokalu: 

2. Numer księgi wieczystej:* 

 

3. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego/nieruchomości 

lokalowej wskazana w aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, na 

który został złożony wniosek o udzielenie dotacji (w przypadku braku potwierdzenia 

powierzchni w aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, 

wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających 

powierzchnię użytkową (np.: akt notarialny, księga wieczysta, projekt budowlany)(m2): 

 

4. Moc grzewcza powietrznej pompy ciepła planowanej do zainstalowania (kW):  

5. Moc grzewcza gruntowej pompy ciepła planowanej do zainstalowania (kW): 

6. Powierzchnia apertury kolektora słonecznego planowanego do zainstalowania (m2): 

7. Moc grzewcza instalacji fotowoltaicznej planowanej do zainstalowania (kWp): 

 

8. Posiadam podłoże (dach) wykonany z materiału zawierającego azbest:** 

 TAK  NIE 

9. Posiadam proekologiczny system grzewczy: 

 TAK  NIE 

 miejska sieć ciepłownicza 

 gazowe 

 elektryczne 

 olejowe 

 inne ………………………………. 

10.  Posiadam instalację odnawialnego źródła energii: 

 TAK  NIE 

 kolektory słoneczne 

 pompa ciepła 

 fotowoltaika 

 inne ……………………………… 

 

IV. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI 

 

 własność/współwłasność 

 użytkowanie wieczyste 

 ograniczone prawo rzeczowe 

 

 
V. WYKAZ (kserokopii) DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz  

z niniejszym wnioskiem (oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest 

przedłożyć do wglądu przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji): 

1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością: 

a) wynikający z prawa własności do nieruchomości gruntowej, na której jest posadowiony 

budynek lub nieruchomości lokalowej znajdującej się w budynku, 

b) wynikający z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, na której 

znajduje się budynek; 



c) wynikający z ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości gruntowej, na której 

znajduje się budynek lub do nieruchomości budynkowej lub do nieruchomości 

lokalowej; 

d) w przypadku współwłasności lub współużytkowania wieczystego lub wspólnego 

ograniczonego prawa rzeczowego zgodę wszystkich współwłaścicieli lub 

współużytkowników wieczystych lub uprawnionych z ograniczonego prawa 

rzeczowego;  

e) w przypadku użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego zgodę 

właściciela/współwłaścicieli nieruchomości;  

Potwierdzeniem tytułów prawnych, o których mowa powyżej, może być informacja 

o numerze elektronicznej księgi wieczystej, w której został odpowiedni tytuł prawny 

ujawniony. 

2. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo 

szczególne i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); 

3. oświadczenie składane w ramach Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze 

Gminy Miejskiej Kraków; 

4. dokument potwierdzający powierzchnię użytkową w przypadku braku potwierdzenia powierzchni 

w aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (jeżeli dotyczy); 

5. oświadczenie potwierdzające, że w budynku towarzyszącym nie jest zarejestrowana działalność 

gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza 

przedsiębiorcy w przypadku montażu instalacji odnawialnego źródła energii na gruncie lub w/na 

budynku towarzyszącym (jeżeli dotyczy- możliwość złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie  

lub rozliczenie dotacji); 

6. inne dokumenty niezbędne do właściwego rozpatrzenia wniosku. 

 

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW, które Inwestor zobowiązuje się przedłożyć  

(w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania 

zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej: 

1. fakturę/rachunek zawierającą/y opis: moc instalacji odnawialnego źródła energii /powierzchnia 

apertury odnawialnego źródła energii 

2. protokół odbioru zadania wystawiony przez przedsiębiorcę realizującego zadanie 

3. potwierdzenie dokonanej przez siebie zapłaty za fakturę/ rachunek w terminie realizacji 

zadania wskazanym w § 2 ust. 1 umowy dotacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały, 

z uwzględnieniem § 30 ust. 6 uchwały (W przypadku gdy wypłata dotacji przez Gminę Miejską 

Kraków nie jest realizowana bezpośrednio na konto wykonawcy realizującego zadanie, inwestor 

zobowiązany jest przedłożyć potwierdzenie dokonanej przez siebie zapłaty za fakturę/rachunek  

w terminie realizacji zadania. Zapłata powinna nastąpić w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy 

dotacyjnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały (termin realizacji zadania).  

W przypadku zapłaty faktury/rachunku poza wskazanym terminem realizacji zadania 

faktura/rachunek nie zostanie uwzględniona/y przy rozliczeniu dotacji) 

4. oświadczenie potwierdzające, że w budynku towarzyszącym nie jest zarejestrowana działalność 

gospodarcza przedsiębiorcy lub siedziba przedsiębiorcy lub prowadzona działalność gospodarcza 

przedsiębiorcy w przypadku montażu instalacji odnawialnego źródła energii na gruncie lub w/na 

budynku towarzyszącym (jeżeli dotyczy- możliwość złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie  

lub rozliczenie dotacji) 

5. inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania. 

 

VII. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: 
 

1. Moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

2. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania publicznego w toku jego realizacji 

oraz po jego zakończeniu. 

3. Znana jest mi treść właściwej uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu 

rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. W ramach udzielonej 

dotacji deklaruję zlikwidować wszystkie paleniska węglowe znajdujące się w lokalizacji zadania 

objętej niniejszym wnioskiem. 

4. Wnioskowana przeze mnie dotacja nie jest objęta przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 



5. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości, w której ma być realizowana inwestycja 

objęta niniejszym wnioskiem, zobowiązuje się w trakcie realizacji umowy o udzieleniu dotacji 

celowej z budżetu Miasta Krakowa, niezwłocznie od zaistniałej sytuacji poinformować Urząd 

Miasta Krakowa. 

6. Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT. 

 

 

VIII. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy, że 

administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.  

Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres  

e-mail: jp.umk@um.krakow.pl 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia dotacji celowej na ochronę 

środowiska.  

Informujemy, że: 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały 

zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną 

zniszczeniu. 

3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje Gmina Miejska 

Kraków celem realizacji procesu dotacji. 

4. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma 

charakter obowiązkowy. 

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udzielenia dotacji. 

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwała Nr XXXVI/915/20 Rady 

Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju odnawialnych 

źródeł energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków z późn. zm. 

 

Ponadto informujemy, że Twoje dane w zakresie: informacji o sposobie rozpatrzenia Twojego 

wniosku, adresu inwestycji, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, informacji o wysokości 

przyznanych środków, będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

adres e-mail: iod@um.krakow.pl 

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków 

 
 

 

………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy 

………………….. 

Data 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.  

*) dane opcjonalne, należy wypełnić w przypadku posiadania powyższych informacji,  

**)w przypadku instalacji kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej 

 

 

 

 

 

 

 

 


