
URZĄD MIASTA KRAKOWA Załącznik nr 5
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 do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny / instalacji 
odnawialnego źródła energii / podłączenia ciepłej wody użytkowej z Gminnego/Powiatowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy (właściciela lub najemcy lokalu)

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 przeprowadzonej zmiany systemu ogrzewania / instalacji odnawialnego źródła energii/ podłączenia 

c.w.u. ____________________________________________________________________________________

4. Liczba trwale zlikwidowanych palenisk / pieców C.O._________________________________________

5. Liczba pozostałych palenisk na paliwo stałe _________________________________________________

6. Rodzaj i moc zainstalowanego ogrzewania __________________________________________________

7. Powierzchnia ogrzewana ________________________________________________________________

8. Podłączenie ciepłej wody użytkowej         TAK   /   NIE

9. 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:
 dowód tożsamości (do wglądu),
 dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, w przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
 oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za realizację zmiany systemu ogrzewania/ instalację 

odnawialnego źródła energii lub podłączenie c.w.u. (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości przyznanego 
dofinansowania będzie zwracany), przy czym w przypadku zmiany systemu ogrzewania warunkiem koniecznym jest przedłożenie  
faktury VAT lub rachunku za wymianę źródła ogrzewania,

 kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność bądź zgoda właściciela lub administracji budynku na realizację zadania 
(oryginał do wglądu), a w przypadku zgody właściciela lub administracji budynku także kserokopii tytułu prawnego do dysponowania 
lokalem,

 audyt energetyczny - tylko w przypadku inwestycji powyżej 100 kW.



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.

§ 14.

1. W przypadku zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, podłączeniu 
ciepłej wody użytkowej bądź instalacji odnawialnych źródeł energii
realizowanych przez osoby fizyczne, jak również przez reprezentujące je wspólnoty mieszkaniowe, 
warunkiem otrzymania środków finansowych jest:
1) rzeczywiste ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zrealizowanie co 

najmniej jednego z tych zadań, 
2) spełnienie wymogów formalnych, tj. przedłożenie przy podpisywaniu umowy:

a) dowodu tożsamości (do wglądu),
b) kserokopii aktualnego dokumentu potwierdzającego własność bądź zgody właściciela lub 

administracji budynku  na realizację zadania (oryginał do wglądu), a w przypadku zgody 
właściciela lub administracji budynku także kserokopii tytułu prawnego do dysponowania 
lokalem,

c) oryginału faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę za realizację co 
najmniej jednego z tych zadań (dokument po skasowaniu, tzn. opieczętowaniu do wysokości 
przyznanego dofinansowania będzie zwracany), przy czym w przypadku zmiany systemu 
ogrzewania warunkiem koniecznym jest przedłożenie  faktury VAT lub rachunku za 
wymianę źródła ogrzewania 

d) audytu energetycznego w przypadku inwestycji powyżej 100 kW.
2. Przez zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny rozumie się zmianę urządzeń grzewczych lub 

pieców kuchennych opartych na paliwie stałym, węglowym lub koksowym, na proekologiczne: 
gazowe, elektryczne, olejowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej bądź lokalnej kotłowni 
proekologicznej, przy czym przez zmianę systemu ogrzewania rozumie się wymianę źródła oraz 
modernizację lub wymianę instalacji związanej z tym nowym źródłem ogrzewania, o ile wystąpi.

3. Przez podłączenie ciepłej wody użytkowej rozumie się wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej 
oraz jej podłączenie do sieci zewnętrznej.

4. Wysokość przyznawanych środków finansowych, wynosi 40 % poniesionych kosztów, określonych 
na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, związanych z realizacją zadań określonych 
w ust.1. 

5. Wysokość przyznanych środków nie może być wyższa niż 40 000,00 zł.
6. Dla inwestycji realizowanych na terenach uzdrowiskowych w Swoszowicach, dzielnica X, wysokość 

przyznawanych środków finansowych wynosi 50 % poniesionych kosztów,  jednak nie więcej niż 
50 000,00 zł    

.


