WNIOSEK ZŁOŻONY W ROKU 2020 DLA PODMIOTÓW BĘDĄCYCH
PRZEDSIĘBIORCĄ
O UDZIELENIE dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa
w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego

trwałą zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny stanowiącej
pomoc de minimis / de minimis w rolnictwie / de minimis w rybołówstwie **).
I. DANE WNIOSKODAWCY
1.
2.

Nazwa ………………………………………………….…………………………….…………..…….
NIP
……………………..……………………………………………………………….…..………

3.
4.

REGON ………………………………………………….………………………………….…..……….
Nazwa właściwego rejestru
…………………………………………………….……………….

5.

Numer właściwego rejestru

6.

Adres siedziby:
a. Miejscowość

7.

……………………….…..……

c. Kod pocztowy ……….……..……….

b. Ulica
…………………………………… d. Nr domu/Nr lokalu
Adres do korespondencji
a.
b.

8.

……………………………………………………………………..

Miejscowość
Ulica

….….………

……………………….…..…… c. Kod pocztowy ……….……..……….
…………………………………… d. Nr domu/Nr lokalu
….….………

Sposób przekazania dotacji:
a.

przelewem na kontoWnioskodawcy nr
………………………………………….……………………………………………………………

b.

przelewem na konto nie należące do Wnioskodawcy (nazwa posiadacza rachunku)
……..…………………………………………………………………………………………….…
(nr konta posiadacza rachunku) …………………….…………………..………….…….....……...
Wypełnić w przypadku, kiedy wskazany rachunek nie jest rachunkiem wnioskodawcy i wnioskodawca wyraził
zgodę na pobranie należnej dotacji przez pełnomocnika/posiadacza rachunku.

c.

jeżeli nie wpisano nr konta, przyjmuje się: gotówką w kasie

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ / PEŁNOMOCNIKA
WNIOSKODAWCY
9. Nazwisko, imię osoby reprezentującej/pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wnioskodawcy
w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji
…………………………………………………………………………………………………………………
nr PESEL…………………….……..….…….Telefon/mail/fax…………………………………………..

III. LOKALIZACJA ZADANIA planowanego do wykonania w roku 2020
10. Miejscowość …………………………………

11. Kod pocztowy

12. Ulica ………………………………………
14. Dzielnica ……………………………………

13. Nr domu/Nr lokalu
…..…….….……
15. Obr ….……..
Nr działki…………...……*

16. Księga wieczysta numer

……..….….…….

……………………*
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IV. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA planowanego do wykonania w 2020 roku
17. Rodzaj planowanego do zainstalowania ogrzewania
i. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
ii. ogrzewanie gazowe
iii. ogrzewanie elektryczne
iv. ogrzewanie olejowe
18. Powierzchnia ogrzewana likwidowanym kotłem/piecem/kominkiem na paliwo stałe w nieruchomości,
w której ma być relizowane zadanie objęte wnioskiem
….…………m2
19. Liczba pieców/kominków na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji
…………..……..szt

(ogrzewających pomieszczenie)

20. Liczba kotłów na paliwo stałe planowanych do trwałej likwidacji

…………………szt

(kotłów węglowych centralnego ogrzewania)

V. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA
21. Data rozpoczęcia: od terminu wskazanego w umowie o udzieleniu dotacji
22. Data zakończenia: do terminu wskazanego w umowie o udzieleniu dotacji

VI. TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI





własność/współwłasność
użytkowanie wieczyste
najem
inne

VII. WYKAZ (kserokopii) DOKUMENTÓW, których złożenie jest wymagane wraz z niniejszym
wnioskiem– (oryginały dokumentów Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do podpisania umowy
o udzielenie dotacji)
23. dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do nieruchomości w której
ma być realizowane zadanie oraz prawo do dysponowania tą nieruchomością w celu realizacji zadania
(w zależności od okoliczności konkretnego przypadku wymagana może być np.: zgoda większości
współwłaścicieli nieruchomości lub, zgoda wszystkich wspówłaścicieli nieruchomości lub zgoda
administracji nieruchomości lub zgoda sądowego zarządcy nieruchomości/kuratora/syndyka itp. )
24. dokumenty uprawniające do występowania w imieniu Wnioskodawcy: pełnomocnictwo szczególne
i dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,
25. oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące potwierdzenia: Powierzchni ogrzewanej likwidowanym
kotłem/piecem/kominkiem na paliwo stałe w nieruchomości, w której ma być realizowane zadanie,
możliwości zawarcia umowy przyłączeniowej z dostawcą ciepła, posiadania podwójnego systemu
ogrzewania
26. dokument potwierdzający konieczność wymiany istniejącej instalacji grzewczej, wystawiony przez
osobę uprawnioną tj. posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub
posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającą dyplom mistrzowski w zawodzie monter instalacji
i urządzeń sanitarnych,
27. Aktualny dokument potwierdzający o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
Zaświadczenie wydane dnia ……. ………………………….przez ……..............................................
28. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis w celu realizacji zadania
Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Strona 2
Dodatkowe informacje: tel. 12 616-88-48

Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie lub o nieotrzymaniu takiej pomocy
Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
Zobowiązanie do poinformowania o otrzymaniu pomocy de minimis/pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie i każdej innej pomocy publicznej na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych
inne /jakie/ ……………………………………………………….
29. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie lub o nieotrzymaniu takiej pomocy
Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie
Zobowiązanie do poinformowania o otrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie i każdej innej pomocy publicznej na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych
30.
inne /jakie/ ……………………………………………………….**
31. Dokument potwierdzający powierzchnię ogrzewaną likwidowanym kotłem/piecem/kominkiem na
paliwo stałe w nieruchomości, w której ma być relizowane zadanie, wskazaną w pkt. IV.18 wniosku, w
przypadku wskazania we wniosku o udzielenie dotacji i oświadczeniu powierzchni innej niż wskazanej
do wymiaru podatku, przyjmuje się powierzchnie z wymiaru podatku, chyba że zostaną przedstawione
dodatkowe dokumenty potwierdzające powierzchnię ogrzewaną: projekt budowlany lub obmiar
wykonany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia - projektanta, architekta, geodetę, instalatora.;
Dokumenty te będą wymagane w szczególności w przypadku wątpliwości co do wielkości powierzchni
ogrzewanej lub w przypadku posiadania podwójnego systemu ogrzewania zgodnie z § 1 ust. 4 ww.
uchwały,
32. inne

VIII.

WYKAZ DOKUMENTÓW, które Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć
(w przypadku pozytywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku) po wykonaniu zadania
zgodnie z umową o udzielenie dotacji celowej


fakturę /rachunek zawierającą/y opis sporządzony przez przedsiębiorcę i przez niego podpisany
z wyodrębnieniem wartości kosztów 1) likwidacji pieców/kominków/kotłów i/lub zakupu i/lub
montażu nowego źródła ciepła, 2) zakupu i/lub montażu instalacji grzewczej
 protokół odbioru zadania wystawiony przez przedsiębiorcę realizującego zadanie

IX. 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 likwidacji instalacji
grzewczych na paliwo stałe. W ramach udzielonej dotacji deklaruje zlikwidować wszystkie piece/kominki/kotły węglowe
znajdujące się w lokalizacji zadania objętej niniejszym wnioskiem.
4. Wnioskowana przeze mnie dotacja 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. Jestem / nie jestem podatnikiem podatku VAT. **)
Z tytułu realizacji dotowanej inwestycji przysługuje / nie przysługuje mi odliczenie podatku VAT
(w przypadku wystąpienia prawa do odliczenia — dotacja obejmuje kwoty netto).**)

X. INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Kliencie, 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
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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 ostatniej kontroli trwałości inwestycji, 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/916/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu likwidacji instalacji grzewczych
na paliwo stałe.
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,
**) niepotrzebne skreślić
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