
URZĄD MIASTA KRAKOWA Załącznik nr 4
Wydział Kształtowania Środowiska
Kraków Osiedle Zgody 2

Dodatkowe informacje na odwrocie

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa
os. Zgody 2, 31-949 Kraków tel. 616-88-44 do 46 i 616-88-48 do 51, fax. 616-88-47

(wniosek prosimy wypełnić drukiem)
WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH

o przyznanie środków finansowych dla zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją drzew 
uznanych za pomniki przyrody z Gminnego/Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela, zarządcy lub dzierżawcy działki)

Imię _____________________________________________

Nazwisko _____________________________________________

NIP/ Regon/ PESEL* _______________________________________
*w przypadku osób fizycznych należy podać PESEL oraz NIP /do celów podatkowych/

2. Stały adres zameldowania wnioskodawcy 

ulica _______________________________________________ nr domu ________ nr mieszkania ________

kod pocztowy ____________miejscowość___________________________ tel. kontaktowy _____________

3. Adres, obręb i nr działki, na której znajdują się drzewa

_______________________________________________________________________________________

4. Ilość i rodzaj drzew przeznaczonych do pielęgnacji

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Termin wykonania prac _________________________________

_______________________
data i podpis

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa, Kancelarii Magistratu pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub 
w Punkcie Obsługi Mieszkańców os. Zgody 2; ewentualnie przesłać pocztą.
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy podpisywaniu umowy cywilno-prawnej w Urzędzie:

 dowodu tożsamości (do wglądu),
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 oryginał faktury VAT lub rachunku wystawiony przez przedsiębiorcę wykonującego prace, za poniesione koszty związane 

z utrzymaniem i pielęgnacją drzew, (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie 
zwracany),

 kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność działki lub zgoda właściciela działki na realizację zadania (oryginał do 
wglądu),

 projekt i kosztorys uzgodniony odpowiednio:
 dla drzew uznanych za pomniki przyrody przez Wojewodę - z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 dla drzew uznanych za pomniki przyrody przez Radę Miasta Krakowa - z Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta 

Krakowa.



Wyciąg z „Zasad korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

Środki finansowe mogą być przyznawane na zwrot kosztów zadań realizowanych w roku złożenia wniosku 
oraz w kolejnych dwóch latach poprzedzających rok złożenia wniosku.

§ 13

1. W przypadku zadań związanych z utrzymaniem i pielęgnacją drzew uznanych za pomniki przyrody 
realizowanych przez osoby fizyczne, warunkiem otrzymania środków finansowych jest:
1) objęcie danego egzemplarza drzewa rejestrem pomników przyrody,
2) realizacja prac wg projektu i kosztorysu uzgodnionego odpowiednio:

a) dla drzew uznanych za pomniki przyrody przez Wojewodę – z Wojewódzkim Konserwatorem 
Przyrody,

b) dla drzew uznanych za pomniki przyrody przez Radę Miasta Krakowa –  z Wydziałem 
Kształtowania Środowiska UMK,

3) spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie przy podpisywaniu umowy:
a) dowodu tożsamości (do wglądu),
b) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własności działki lub zgody właściciela 

działki na realizację zadania (oryginał do wglądu),
c) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę wykonującego prace, 

za poniesione koszty związane z utrzymaniem i pielęgnacją drzew (dokument po skasowaniu, 
tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego dofinansowania będzie zwracany),

d) projektu i kosztorysu wg ust. 1 pkt 2.
2. Ilość przyznawanych środków finansowych, z zastrzeżeniem ust. 3 ustala się w wysokości 1.000,00 zł 

za jedno drzewo.
3. Wysokość przyznanych środków finansowych nie może przekroczyć 100%  kosztów (określonych na 

podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków) poniesionych przez inwestora.


