
 
 

UCHWAŁA NR XXXIII/373/2021 
RADY POWIATU W KRAKOWIE 

z dnia 25 sierpnia 2021 roku 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska - „POWIAT 
BEZ SMOGU” 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 920 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5, 21 i 22 w zw. z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) Rada Powiatu w Krakowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”, na inwestycje 

na ochronę środowiska w zakresie ochrony powietrza, w szczególności kryteria wyboru inwestycji do 
dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania. Dotacje udzielane są 
wyłącznie na inwestycje określone w niniejszej uchwale i które zostaną zrealizowane na terenie powiatu 
krakowskiego. 

2. Udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska służy poprawie stanu środowiska, 
w szczególności przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery. 

3. Użyte w niniejszej uchwale określenia oznaczają: 

1) dotacja, dotacja celowa – dotacja celowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305); 

2) urządzenia – urządzenia lub instalacje określone w ust. 4; 

3) Wnioskodawca – osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie dotacji na zasadach przewidzianych niniejszą 
uchwałą; 

4) Beneficjent – Wnioskodawca, z którym zawarta została umowa dotacyjna; 

5) umowa dotacyjna – umowa będąca podstawą udzielenia dotacji, zawarta pomiędzy Wnioskodawcą 
a Powiatem Krakowskim; 

6) instalacja solarna z kolektorami słonecznymi – zespół dobranych do siebie urządzeń przekształcających 
energię z promieniowania słonecznego  w energię cieplną ; 

7) pompa ciepła – urządzenie umożliwiające podniesienie ciepła niskotemperaturowego wód, gruntu lub 
powietrza, za pomocą dostarczonej energii elektrycznej na poziom wyższych temperatur w celu ogrzewania 
budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

8) budynek mieszkalny – budynek mający służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oddany do 
użytkowania. 
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4. Dotacje są przeznaczone na inwestycje z zakresu ochrony środowiska obejmujące zakup wraz montażem 
nowego źródła ciepła, którym jest: kocioł gazowy, piec zasilany prądem elektrycznym, instalacja solarna 
z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła. 

5. Urządzenia służą do celów: 

1) ogrzewania w budynku mieszkalnym lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, 

2) przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym lub w wydzielonym lokalu mieszkalnym, 

3) ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym lub w wydzielonym lokalu 
mieszkalnym. 

6. Wnioskodawca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru urządzenia oraz 
wyboru dostawcy, wykonawcy/instalatora, a także zapewnia montaż urządzenia zgodnie z przepisami prawa, 
w tym zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze 
zm.). 

7. Urządzenia muszą mieć parametry nie gorsze niż określone Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

8. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie powiatu 
krakowskiego, na której mieści się: budynek mieszkalny jedno- lub wielorodzinny lub wydzielony prawnie 
lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym – w którym będzie realizowana inwestycja. Tytuł prawny, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, wynika z prawa własności (współwłasności), użytkowania wieczystego, 
ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. 

9. Dotacja nie jest udzielana, jeżeli inwestycja ma zostać wykonana w budynku mieszkalnym lub 
w wydzielonym prawnie lokalu mieszkalnym, jeżeli są one wykorzystywane do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

10. Dopuszcza się montaż urządzenia w obrębie nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny 
Wnioskodawcy, jeśli urządzenie będzie obsługiwać technicznie przedmiotowy budynek mieszkalny. 

11. Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę na zakup urządzenia 
z montażem. 

12. Dotacją nie będą objęte urządzenia, które zostały zakupione przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej. 

13. Dotacja nie obejmuje innych kosztów niż określone w ust. 11, a w szczególności wydatków na 
sporządzenie dokumentacji projektowej, opłat skarbowych oraz podatku od towarów i usług (VAT). 

14. Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 85% kosztów netto zakupu i montażu urządzenia, lecz 
nie więcej niż trzy tysiące złotych. 

15. W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał także dofinansowanie z innych programów finansowanych 
lub współfinansowanych ze środków publicznych, dotacja może zostać przyznana, z tym, że łączna kwota 
dofinansowania ze wszystkich źródeł na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów 
kwalifikowanych zadania. 

16. Dotacja w ramach programu „POWIAT BEZ SMOGU” może być przyznana raz na 5 lat. 

§ 2. 1. Rozpoczęcie procedury naboru wniosków następuje przez podjęcie przez Zarząd Powiatu 
w Krakowie uchwały o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dotacji, w której wskazuje się dzień 
rozpoczęcia naboru wniosków. 

2. Informacja o naborze wniosków, wraz ze wskazaniem dnia rozpoczęcia naboru wniosków oraz 
wysokości środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Powiatu Krakowskiego na dany rok budżetowy 
na cel wynikający z uchwały, zamieszczona będzie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Krakowie https://powiat.krakow.pl  – co najmniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków. 
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3. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć do Zarządu Powiatu w Krakowie - Starostwa Powiatowego 
w Krakowie w danym roku kalendarzowym, w którym dotacja ma być udzielona, od dnia określonego 
w informacji o naborze wniosków zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie 
do dnia opublikowania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie informacji o zakończeniu 
naboru wniosków. 

4. Wniosek można złożyć jedynie za pośrednictwem platformy ePUAP, posługując się przy tym 
elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP Wnioskodawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
uchwały, wraz z następującymi załącznikami: 

1) odpis księgi wieczystej nieruchomości, na której zrealizowana będzie inwestycja, lub wydruk z Centralnej 
Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, nie starsze niż 3 miesiące licząc od daty złożenia wniosku o udzielenie 
dotacji; 

2) gdy Wnioskodawca dysponuje innym tytułem prawnym niż własność (współwłasność) lub użytkowanie 
wieczyste – oprócz dokumentów wskazanych w pkt 1: dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny; 

3) w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja znajduje się we współwłasności: 
oświadczenie pozostałych współwłaścicieli o zgodzie na realizację inwestycji i wypłatę dotacji 
Wnioskodawcy; 

4) w przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie inwestycja jest własnością innych osób niż 
Wnioskodawca: oświadczenie właścicieli o zgodzie na realizację inwestycji i wypłatę dotacji 
Wnioskodawcy; 

5) oświadczenie o zobowiązaniu się Wnioskodawcy do korzystania z urządzenia objętego dofinansowaniem 
przez okres co najmniej 3 lat od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem; 

5. Szczegółowe rozwiązania techniczne w zakresie składania wniosków o udzielenie dotacji za 
pośrednictwem platformy ePUAP określi Zarząd Powiatu w Krakowie. 

6. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji jak 
i z przygotowaniem do zawarcia umowy dotacyjnej odbywa się za pośrednictwem platformy ePUAP przy 
wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Wnioskodawcy. 

7. Rezygnacja z doręczania pism na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP złożona przez 
Wnioskodawcę w trakcie ubiegania się o dotację jest równoznaczna z rezygnacją z ubiegania się o dotację. 

8. Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem inwestycji. 

9. Nabór wniosków o udzielenie dotacji trwa 14 dni od dnia rozpoczęcia naboru wniosków lub do 
osiągnięcia poziomu 150% środków przewidzianych na udzielenie dotacji. 

10. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie powoduje powstania roszczenia o przyznanie dotacji. 

11. Informacja o zakończeniu naboru wniosków o udzielenie dotacji zamieszczona będzie na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie https://powiat.krakow.pl. Wnioski o udzielenie dotacji 
złożone po opublikowaniu informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą rozpatrywane. 

12. Wniosek niekompletny, niespełniający warunków określonych w niniejszej uchwale, będzie zwrócony 
Wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia. Wnioskodawca dokonuje uzupełnień w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. Możliwe jest tylko jednokrotne uzupełnienie wniosku o udzielenie dotacji. W przypadku 
braku zastosowania się do wezwania, w tym w wypadku dokonania uzupełnienia niezgodnie z wezwaniem, 
wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Datą złożenia wniosku jest data uzupełnienia braków 
wniosku. 

§ 3. 1. Po wstępnej kwalifikacji wniosków, w tym po zbadaniu ich kompletności, pozytywnie 
zweryfikowane wnioski tworzą listę rankingową ustalaną według następujących kryteriów: 

1) termin złożenia wniosku wolnego od braków formalnych, o których mowa w § 2 ust. 12, przy czym za 
termin złożenia wniosku rozumie się dzień, godzinę i minutę wpływu wniosku za pośrednictwem platformy 
ePUAP, 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 4845

https://powiat.krakow.pl/


2) rodzaj inwestycji – na potrzeby ustalenia kolejności na liście wniosków, które wpłynęły w tym samym 
terminie ustala się następującą kolejność: pompa ciepła, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł 
gazowy, instalacja solarna z kolektorami słonecznymi. 

2. Listę rankingową zatwierdza Zarząd Powiatu w Krakowie, nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia 
naboru wniosków. 

3. Wnioskodawca otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu lub braku zakwalifikowania wniosku, 
nie później niż w ciągu 14 dni od zatwierdzenia listy, o której mowa w ust. 1. 

4. Dotacje przyznawane będą do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok 
budżetowy na dofinansowanie inwestycji określonych niniejszą uchwałą. 

5. Wnioski nierozpatrzone w danym roku budżetowym a zamieszczone na liście rankingowej, o której 
mowa w ust. 1, nie podlegają rozpatrzeniu w roku następnym. Udzielenie dotacji w roku następnym może 
nastąpić jedynie po złożeniu przez Wnioskodawcę nowego wniosku, po ogłoszeniu naboru. 

6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy dotacyjnej, regulującej w szczególności: wysokość 
dotacji, warunki jej przyznania, ustalenia ostatecznej jej wysokości, cel, na jaki została udzielona, opis zadania, 
termin wykorzystania dotacji, tryb kontroli, zobowiązania Beneficjenta i inne ustalenia wymagane przepisami 
prawa – zgodnie z postanowieniami wynikającymi z niniejszej uchwały. 

7. Umowy dotacyjne są zawierane z Wnioskodawcami do wyczerpania wysokości środków finansowych 
zabezpieczonych na dany rok w budżecie Powiatu Krakowskiego na ten cel, z zachowaniem kolejności 
wynikającej z listy rankingowej określonej w ust. 1. 

8. Zawarta umowa dotacyjna stanowi podstawę do rozpoczęcia inwestycji i gwarantuje zabezpieczenie 
środków na ten cel. 

9. Wnioskodawcę zakwalifikowanego do udzielenia dotacji zawiadamia się o miejscu i terminie zawarcia 
umowy dotacyjnej. Termin powinien być tak ustalony, aby zawiadomienie nastąpiło przynajmniej na 7 dni 
przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy. 

10. Podpisanie umowy dotacyjnej oznacza zobowiązanie Beneficjenta do eksploatacji urządzenia co 
najmniej 3 lata od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem. 

11. Odmowa zawarcia umowy dotacyjnej przez Wnioskodawcę lub nie zawarcie tejże umowy w terminie 
i miejscu wyznaczonym przez Zarząd Powiatu w Krakowie, jest jednoznaczne z rezygnacją z ubiegania się 
o dotację. 

12. Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji zgodnie z warunkami umowy dotacyjnej 
i przedłożeniu prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji. 

13. Warunkiem wypłacenia dotacji jest: 

1) zgodność planowanej inwestycji z zadaniami z zakresu ochrony środowiska wymienionymi w §1 
ust. 2 i wymogami przewidzianymi w niniejszej uchwale; 

2) brak, w chwili złożenia wniosku o płatność wynikającego z umowy dotacyjnej, w budynku/lokalu 
mieszkalnym zainstalowanego oraz użytkowanego źródła ciepła na paliwa stałe o parametrach gorszych niż 
określone Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

3) przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkalne; 

4) posiadanie tytułu prawnego, o którym mowa w § 1 ust. 8, do nieruchomości położonej na terenie powiatu 
krakowskiego, na której mieści się: budynek mieszkalny jedno- lub wielorodzinny lub wydzielony prawnie 
lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym – w którym zrealizowano inwestycję; 

5) spełnienie wszystkich wymaganych prawem obowiązków związanych z montażem oraz eksploatacją 
urządzenia, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

14. Celem rozliczenia dotacji i potwierdzenia wykonania inwestycji Beneficjent przedkłada wniosek 
o płatność, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały, z załączonymi do wniosku: 

1) zgłoszeniem przez Beneficjenta zakończenia realizacji inwestycji; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 4845



2) dokumentami rozliczeniowymi obejmującymi: 

a) protokół odbioru końcowego, sporządzony przez uprawnionego wykonawcę robót obejmujących montaż 
instalacji lub urządzeń, 

b) faktury lub rachunki za zakup i montaż instalacji; faktury lub rachunki muszą być opatrzone adnotacją 
„zgłoszono do dotacji na podstawie umowy z Powiatem Krakowskim”, datą i podpisem Beneficjenta, 

c) potwierdzenie dokonania zapłaty, chyba, że informacja została zawarta na fakturze lub rachunku, 

d) pisemną zgodę na przeprowadzanie kontroli eksploatacji przedmiotu dofinansowania przez 
upoważnionych przez Starostę Krakowskiego pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie, 
w okresie 3 lat od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem. 

15. Faktury lub rachunki dokumentujące zakup i montaż urządzenia, nie mogą być wystawione z datą 
wcześniejszą od daty zawarcia umowy dotacyjnej. 

16. Wypłata środków dotacji nastąpi po potwierdzeniu przez upoważnionych przez Starostę Krakowskiego 
pracowników Starostwa Powiatowego w Krakowie zakończenia zadania objętego dofinansowaniem – 
nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o płatność, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ust. 13. 

17. Oryginały złożonych do rozliczenia dokumentów, faktur i rachunków zostaną zwrócone Beneficjentowi 
po wypłacie dotacji. 

18. Kserokopie dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o płatność pozostają w dokumentacji 
stanowiącej podstawę do udzielenia dotacji. 

19. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz z odsetkami naliczonymi jak dla 
zaległości podatkowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 tejże 
ustawy, tj.: 

1) wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, 

2) pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

20. Informacja o: 

1) wysokości przyznanych w danym roku dotacji, 

2) liczbie złożonych wniosków, 

3) liczbie wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych, 

4) liczbie pozytywnie zweryfikowanych wniosków, zamieszczonych na liście rankingowej 

- będzie publikowana na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie. 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Goraj 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/373/2021 
Rady Powiatu w Krakowie 
z dnia 25 sierpnia 2021 roku 

1. WYPEŁNIĆ NA KOMPUTERZE LUB CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM 
DRUKOWANYMI LITERAMI 

NASTĘPNIE: 

2.A. PO WYPEŁNIENIU WNIOSEK, OŚWIADCZENIA I KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ 
PODPISAĆ ELEKTRONICZNYM PODPISEM KWALIFIKOWLANYM LUB ZA POSREDNICTWEM 

PROFILU ZAUFANEGO  
I PRZESŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP DO STAROSTWA POWIATOWEGO 

W KRAKOWIE 

LUB 

2.B. PO WYPEŁNIENIU WNIOSEK, OŚWIADCZENIA I KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ 
PODPISAĆ, ZESKANOWAĆ  

I PRZESŁAĆ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY EPUAP DO STAROSTWA POWIATOWEGO 
W KRAKOWIE  

WNIOSEK 

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krakowskiego 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

1.Wnioskuję o udzielenie dofinansowania na zakup i montaż nowego źródła ciepła takiego jak 
(właściwe zaznaczyć stawiając znak X w kratce): 

1.1. kocioł gazowy  
1.2. piec zasilany prądem elektrycznym  
1.3. instalacja solarna z kolektorami słonecznymi  
1.4. pompa ciepła  

służącego do (właściwe zaznaczyć stawiając znak X w kratce): 

1.6. ogrzewania  
1.7. przygotowania ciepłej wody użytkowej  
1.8. ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uzytkowej  

położonego w (właściwe zaznaczyć stawiając znak X w kratce): 

1.9. budynku mieszkalnym położonym na terenie powiatu krakowskiego  
1.10 wydzielonym lokalu mieszkalnym położonym na terenie powiatu krakowskiego  

2.Kwota wnioskowanej dotacji (w zaokrągleniu do pełnych złotych, nie więcej niż 85 % kosztów 
kwalifikowanych netto inwestycji  i nie więcej niż 3 000 zł) 

2.1.………………zł 

2.2.Słownie ……………………………….…………………………………....zł 

3.Kwotę dotacji proszę wpłacić przelewem na konto nr: 

3.1.Numer konta 

                          

3.2.Nazwa banku………………...……………………………………………… 
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4.Dane wnioskodawcy 

4.1. Imię i nazwisko  

……………………………………………...……………………………………….. 

4.2.Adres 

4.2.1 Ulica 

………………………………………………………………………………………. 

4.2.2.Numer budynku 

………………………………………………………………………………………. 

4.2.3.Numer lokalu 

………………………………………………………………………………………. 

4.2.4. Miejscowość 

………………………………………………………………………………………. 

4.2.5 Kod pocztowy 

………………………………………………….…………………………………… 

4.2.6. Poczta 

…………………………………………………………………………….………… 

4.3.Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w pkt. 4.2.) 

4.3.1. Ulica 

………………………………………………………………………………………. 

4.3.2. Numer budynku 

……………………………………………………………………………...……….. 

4.3.3. Numer lokalu 

………………………………………………………..………………..……………. 

4.3.4. Miejscowość 

………………………………………………………………………………………. 

4.3.5. Kod pocztowy 

……………………………………………………………...……………………….. 

4.3.6. Poczta 

……………………………………………………………………...……………….. 

4.4.Numer telefonu 

…………………………………………..……………………….………………….. 

4.5.Adres e-mail 

………………………………………………………...…………………………….. 

4.6.Numer PESEL 

………………………………………………………………………………………. 

4.7.Seria i nr dokumentu tożsamości Wnioskodawcy 

………………………………………………………………………...…………….. 
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5.Dane dotyczące miejsca realizacji inwestycji 

5.1.Adres inwestycji 

5.1.1.Ulica 

………………………………………………………………………………. 

5.1.2.Numer budynku 

………………………………………………………………………………. 

5.1.3.Numer lokalu 

………………………………………………………………………………. 

5.1.4.Miejscowość 

………………………………………………………………………………. 

5.1.5.Kod pocztowy 

………………………………………………………………………………. 

5.1.6.Poczta 

………………………………………………………………………………. 

5.1.7.Numer działki 

………………………………………………………………………………. 

5.1.8.Arkusz mapy 

………………………………………………………………………………. 

5.1.9.Obręb 

………………………………………………………………………………. 

5.2.Tytuł prawny do miejsca realizacji operacji 

………………………………………………………………………………………. 

5.3.Numer księgi wieczystej 

..................................................................................................................................... 

6.Dane dotyczące inwestycji 

6.1. Typ inwestycji, parametry techniczne instalacji 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

6.2. Moc instalacji (kW) 

……………………………………………………………………………………… 

6.3.Termin montażu instalacji (dzień, miesiąc, rok) 

..................................................................................................................................... 

6.4.Koszt instalacji wraz z montażem (całościowy, potwierdzony fakturami i / lub rachunkami) 

6.4.1.Netto ………………………………………………………………………zł 

6.4.2.VAT: stawka:……%, wartość……………………………………………..zł 

6.4.3.Brutto:...…………………………………………………………………...zł 

Data i podpis wnioskodawcy 
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…………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIA 

1.Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią uchwały Nr XXXX Rady Powiatu w Krakowie z dnia 
XXXX w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska „Powiat 
bez smogu”. 

2.Oświadczam, że w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji nie jest prowadzona ani 
zarejestrowana działalność gospodarcza. 

3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez osoby upoważnione przez Starostę 
Krakowskiego w okresie 3 lat od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem kontroli 
jej wykonania. 

4.Oświadczam, że korzystam / nie korzystam * z innych programów finansowanych 
ze środków publicznych na wnioskowany zakres przedsięwzięcia i że łączna kwota dofinansowania na 
przedsięwzięcie nie przekracza 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

*- niepotrzebne skreślić 

5.Oświadczam, że zobowiązuję się do eksploatacji urządzenia wskazanego we wniosku o udzielenie 
dotacji celowej przez co najmniej 3 lata od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej 
dofinansowaniem. 

6.Oświadczam, że jest mi wiadome, iż w przypadku naruszenia okresu trwałości o którym mowa 
w pkt. 5 Powiat Krakowski ma prawo wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i żądać zwrotu udzielonej 
dotacji. 

7.Oświadczam, że w chwili złożenia wniosku o płatność wynikającego z umowy dotacyjnej, 
w budynku/lokalu mieszkalnym nie będzie zainstalowanego oraz użytkowanego źródła ciepła na paliwa 
stałe o parametrach gorszych niż określone Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

8.Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby udzielenia 
wnioskowanej dotacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

………………………………………………………… 

(data i podpis Wnioskodawcy, dotyczy oświadczeń od nr 1 do nr 8). 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawców / przedstawicieli wnioskodawców 

Klauzula Informacyjna 

1.Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa Unii Europejskiej, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” 
i przepisami krajowymi zakresu ochrony danych osobowych. 

2.Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Krakowski, Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków. 

3.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod 
numerem (12) 39-79-509 lub wysyłając informację na adres e-mail iod@powiat.krakow.pl  
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4.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udzielenia dotacji i kontroli jej wykonania dotacji 
o której mowa w Uchwale Rady Powiatu Krakowskiego XXXXX z dnia XXXX 2021 r., oraz w celu 
dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

5.Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe będą ujawnione są: Madkom S.A 
z siedzibą 
w Gdyni (SIDAS EZD) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa. 

6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7.W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej 
wymienione uprawnienia: 

1)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

2)prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne, 

3)prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

4)prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 
w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie 
danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, 

5)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów 
RODO. 

8.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi 
przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych 
uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych 
Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

9.Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji i profilowania. 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY / PRZEDSTAWICIELA WNIOSKODAWCY  

Zapoznałam/em się z treścią ww. klauzuli informacyjnej 

______________ ______________________ data, podpis Wnioskodawcy 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Goraj 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/373/2021 
Rady Powiatu w Krakowie 
z dnia 25 sierpnia 2021 roku 

WNIOSEK o PŁATNOŚĆ 

dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu w Krakowie na inwestycje z zakresu ochrony 
środowiska - „POWIAT BEZ SMOGU” 

1.Dane Beneficjenta 

1.1. Imię i nazwisko 

….…………………………………………………………………………………… 

1.2.Numer umowy o udzielenie dotacji 

….…………………………………………………………………………………… 

1.3.Data zawarcia umowy o udzielenie dotacji (dzień, miesiąc, rok) 

………………………………………………………………………………………. 

2.Charakterystyka wykonanej inwestycji 

2.1.Lokalizacja 

2.1.1.Ulica 

………………………………………………………………………………. 

2.1.2.Numer budynku 

………………………………………………………………………………. 

2.1.3.Numer lokalu 

………………………………………………………………………………. 

2.1.4.Miejscowość 

………………………………………………………………………………. 

2.1.5.Kod pocztowy 

………………………………………………………………………………. 

2.1.6.Poczta 

………………………………………………………………………………. 

2.1.7.Numer działki 

………………………………………………………………………………. 

2.1.8.Arkusz mapy 

………………………………………………………………………………. 

2.1.9.Obręb 

2.2.Opis z podaniem kluczowych parametrów technicznych: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................………………………………
…………………………………………. 
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2.3.Czy wykonana inwestycja jest zgodna z zawartą umową o udzielenie dotacji (zaznaczyć prawidłową 
odpowiedź) 

2.3.1.TAK 

2.3.2.NIE 

2.4.Jeżeli zaznaczono pkt. 2.3.2. NIE proszę podać istotne różnice w parametrach oraz przyczyny 
powstania różnic: 

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2.5.Udokumentowane koszty poniesione na realizację zadania: 

2.5.1.Netto:…………………………………………..…………………………..zł 

2.5.2.VAT: stawka………….%, kwota…………………………………………zł 

2.5.3.Brutto:……………………………………………………………………..zł 

2.6.Wnioskowana kwota dotacji: 

………………zł, słownie:……………………………………………………………………………zł 

2.7.Wykaz dokumentów składanych z niniejszym wnioskiem (w szczególności faktur, protokołów 
odbioru i / lub montażu) 

2.7.1. Faktury, protokoły odbioru i / lub montażu 

Lp. Numer Wystawca 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
…   

2.7.2. Protokół likwidacji kotła węglowego (dotyczy tylko i wyłącznie Beneficjentów dokonujących 
wymiany pieca pozaklasowego, klasy 3, 4, 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012 ) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Beneficjenta 

 Dotyczy, protokół w załączeniu 
 Nie dotyczy 
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2.8.Oświadczenia 

2.8.1.Oświadczam, że w chwili złożenia niniejszego wniosku o płatność wynikającego z umowy 
dotacyjnej, w budynku/lokalu mieszkalnym brak jest zainstalowanego oraz użytkowanego źródła ciepła na 
paliwa stałe o parametrach gorszych niż określone Uchwałą Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

2.8.2.Oświadczam, że w budynku objętym wnioskiem o udzielenie dotacji nie jest prowadzona ani 
zarejestrowana działalność gospodarcza. 

2.8.3.Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzanie przez osoby upoważnione przez Starostę 
Krakowskiego w okresie 3 lat od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem kontroli 
jej wykonania. 

2.8.4.Oświadczam, że korzystam / nie korzystam * z innych programów finansowanych ze środków 
publicznych na wnioskowany zakres przedsięwzięcia i że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie 
nie przekracza 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 
*- niepotrzebne skreślić 

2.8.5.Oświadczam, że zobowiązuję się do eksploatacji urządzenia przez co najmniej 3 lata od dnia 
zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinansowaniem. 

2.8.6.Oświadczam, że jest mi wiadome, iż w przypadku naruszenia okresu trwałości o którym mowa 
w pkt. 2.8.5 Powiat Krakowski ma prawo wypowiedzieć umowę o dofinansowanie i żądać zwrotu 
udzielonej dotacji. 

2.8.7.Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne 
z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji. 

Data…………………………………………………………………………………………....... 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….. 

Podpis…………………………………………………………………………………………… 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Goraj 
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