OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ZADANIA SŁUŻĄCE OCHRONIE
ZASOBÓW WODNYCH W RAMACH KRAKOWSKIEJ MIKRORETENCJI WÓD
OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH
Gmina Miejska Kraków od dnia 1 czerwca 2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji obejmujących wykonanie systemów
do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych służących ochronie zasobów
wodnych dla Miasta Krakowa w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych
i roztopowych przyjętej uchwałą Nr XXXVII/965/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 marca
2020r. zwanej dalej uchwałą.
I. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
1. Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów
koniecznych obejmujących:
1) koszty zakupu, montażu urządzeń wchodzących w skład systemu do gromadzenia
i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych,
2) koszty modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia
ww. systemu do gromadzenia wody opadowej i roztopowej.
2. Zadania objęte dofinansowaniem:
1) podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe,
2) naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe
z dachu o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny,
3) system bioretencji,
4) system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem
odwodnienia dróg i parkingów),
5) system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów.
II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
1. podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
1) osoby fizyczne,
2) wspólnoty mieszkaniowe,
3) osoby prawne,
4) przedsiębiorcy,
2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
III. Wysokość dotacji
Kwoty dotacji:
1. na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe
w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż:
1) 6 000 zł – zbiornik o pojemności do 5 m3,
2) 8 000 zł - zbiornik o pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3,
3) 10 000 zł – zbiornik o pojemności powyżej 10 m3,
2. na wykonanie naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe
i roztopowe z dachu wraz z instalacją do podłączenia do rynny w wysokości:
1) 200 zł – zbiornik o pojemności 200-300 l,
2) 300 zł - zbiornik o pojemności powyżej 300 l – 400 l,
3) 500 zł – zbiornik o pojemności powyżej 400 l,
ale nie więcej niż poniesione koszty konieczne.
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3.
4.
5.

na wykonanie systemu bioretencji w wysokości 80% poniesionych kosztów
koniecznych, lecz nie więcej niż 12 000 zł,
na wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe
(z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów) w wysokości 80% poniesionych
kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż 12 000 zł,
na wykonanie sytemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych,
ogrodów w wysokości 80% poniesionych kosztów koniecznych, lecz nie więcej niż
12 000 zł,

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020
przypadająca na dotacje dla zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących
wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych
wynosi 2 000 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę
Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.
IV. Tryb udzielania i rozliczania dotacji

1. Wniosek beneficjenta o udzielenie dotacji (termin, miejsce i sposób składania
wniosków)
Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji
zadania objętego przedmiotem ubiegania się o dotację. Umowa na udzielenie
dotacji obejmuje zadanie, które zostanie zrealizowane po zawarciu umowy.
Wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami:
w wersji papierowej może być złożony w kopercie do odpowiedniego pojemnika
umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu – os. Zgody 2 lub przesłany na adres
siedziby: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os. Zgody 2,
w wersji elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym i przesłany za pośrednictwem
platformy ePUAP lub podpisany podpisem kwalifikowanym i przesłany na adres
ws.umk@um.krakow.pl.
Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu
Miasta Krakowa.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125027 oraz w Wydziale Kształtowania
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Środowiska os. Zgody 2.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie
odwołanie.
2.

Weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji (kryteria)
Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych
w uchwale tj.
1) terminu złożenia wniosku wolnego od braków formalnych, przy czym za termin
złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Miasta Krakowa,
2) wielkości efektu ekologicznego, w przypadku braku środków na realizację dla
wszystkich wniosków złożonych w tym samym terminie.
Efekt ekologiczny to ilość zretencjonowanej wody deszczowej wyrażonej w [m3].

3.

Kwalifikacja wniosków o udzielenie dotacji (termin)
1) Wnioski złożone w danym miesiącu rozpatruje się do 10 dnia następnego
miesiąca.
Lista
wniosków rozpatrzonych pozytywnie oraz wniosków
odrzuconych
dostępna
jest
na
stronie
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125027
2) Wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.
3) Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym nie podlegają rozpatrzeniu
w roku następnym. Udzielenie dotacji w roku następnym następuje po złożeniu
przez beneficjenta nowego wniosku po ogłoszeniu naboru Prezydenta Miasta
Krakowa na drukach dołączonych do ogłoszenia.

4. Umowa o udzielenie dotacji
Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu
dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest
dostępny na stronie https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125027
Wysokość przyznanej dotacji podana zostanie w § 3 ust 2 umowy. Beneficjent
zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy o udzielenie dotacji
celowej .
5. Realizacja zadania
Zadanie może być realizowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz
podpisaniu umowy w terminach, zakresie i na zasadach określonych w umowie,
o której mowa w punkcie IV.4 ogłoszenia.
Zadanie należy zrealizować:
1) do dnia 15 listopada roku budżetowego (wykonanie zbiornika podziemnego na
wody opadowe i roztopowe, wykonanie systemu bioretencji, wykonanie systemu
drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe oraz wykonanie sytemu
nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów),
2) do 2 miesięcy od daty podpisania umowy (wykonanie naziemnego, zamkniętego,
wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe z dachu o pojemności
minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia do rynny), jednak nie później niż
do 15 listopada roku budżetowego.
6. Wniosek beneficjenta o rozliczenie dotacji
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Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji po wykonaniu zadania najpóźniej
do dnia, o którym mowa w pkt IV. 5.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest dostępny na stronie
https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=125027 oraz w Wydziale Kształtowania
Środowiska os. Zgody 2.
Dla rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji wraz
z wymaganymi załącznikami określonymi w § 4 umowy.
7. Weryfikacja wniosków o rozliczenie dotacji
1) W przypadku złożenia niekompletnego wniosku o rozliczenie dotacji beneficjent
zostanie wezwany do jego uzupełnienia. Niezastosowanie się do wezwania może
być podstawą odmowy wypłaty kwoty dotacji.
2) Wniosek o rozliczenie dotacji prawidłowo wypełniony oraz złożony zgodnie
z postanowieniami umowy stanowi podstawę do zaakceptowania rozliczenia
dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jego złożenia.
8. Wypłata dotacji
Wypłata dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni od dnia
zaakceptowania rozliczenia dotacji, o którym mowa w pkt IV.7.2, jednak nie później
niż do dnia 28 grudnia.
V. Dodatkowe informacje
Dotacja udzielana jest na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości
położonej w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, wynikający z prawa
własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiązaniowego.
Dotacja nie może być wykorzystana na:
1. dokumentację sporządzaną w ramach przygotowania zadania,
2. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, to jest
zakup i montaż urządzeń, które nie będą trwale związane z nieruchomością, na której
będą zamontowane,
3. dostawę towarów wykorzystanych podczas wykonywania zadania oraz wywóz gruzu
czy innych odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.
Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych
z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
Przedmiotem jednego wniosku o udzielenie dotacji mogą być wszystkie zadania wskazane
w punkcie I Ogłoszenia.
UWAGA:
W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie miasta
Krakowa możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać
w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK pod numerami telefonów: (12) 616-88-72,
(12) 616-88-74.
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