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WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCY 

O ROZLICZENIE 

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa 

do wykonanego zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku 

 

Data zawarcia umowy:  …………………………………….. 

Nr umowy: …………………………………….. 

Nazwa Wnioskodawcy: ……………………………………..*) 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA WYKONANEGO W 2020 ROKU *) 

 

 wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, 
 wykonanie systemu bioretencji, 
 wykonanie  naziemnego, zamkniętego, wolnostojącego zbiornika na wody opadowe  

i roztopowe z dachu, o pojemności minimum 200 l wraz z instalacją do podłączenia  
do rynny, 

 wykonanie systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe  
(z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów), 

 wykonanie sytemu nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów. 

 

Parametry właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem: 

1. Dane charakterystyczne zadania: 
 

 podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe 

– ilość ……………………………………………… 

– pojemność każdego zbiornika w m3……………. 

– rodzaj rozwiązania  dla podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe : 

  szczelny 

 z przelewem do ziemi  

 naziemny, zamknięty, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe z dachu wraz z instalacją 
do podłączenia do rynny 
 
–  ilość……………………………………………………………………………  

–  pojemność każdego zbiornika w litrach  ………........   .................................... 

 system bioretencji – ogród deszczowy, mulda chłonna, obiekt hydrofitowy***  

– pojemność w m3 ………….…………………………………………………… 
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 system drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe (z wyłączeniem odwodnienia dróg  
i parkingów) 
 
– pojemność w m3 ………….…………………………………………………… 

 system nawadniania terenów zielonych, terenów zadrzewionych, ogrodów 

– pojemność w m3 ………….…………………………………………………… 

 
2. Rodzaj powierzchni, z której gromadzone będą wody opadowe: 

 dachy ……………… [ha] 

 powierzchnie utwardzone …………….… [ha] 

 bruki …………….… [ha] 

 drogi (powierzchnie) żwirowe ………………… [ha] 

 inne (podać jakie) ………………………………[ha] 

3. Łączna powierzchnia terenu, z której gromadzone będą wody opadowe…….…………………..…[ha]. 
 

4. Sposób wykorzystania zgromadzonej wody opadowej – podlewanie trawnika, ogrodu, cele bytowo-
gospodarcze, inne – podać jakie….……………………………………………………………………… 
 

 

II.   KOSZTY PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2020 ROKU *) 

5. ………………………………………….. zł 

 

III. TERMIN REALIZACJI CAŁEGO ZADANIA *) 

6. Data rozpoczęcia ……………………… 
 

7. Data zakończenia             ……………………… 

 

IV. WYKAZ (oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopii) DOKUMENTÓW, których 
złożenie jest wymagane wraz z niniejszym wnioskiem: *) 

8. Dokumenty właściwe dla zadania objętego niniejszym wnioskiem, potwierdzające wykonanie całego 
zadania oraz  poniesione koszty inwestycyjne w terminie określonym w umowie o udzieleniu dotacji 
wraz z wyszczególnieniem wykonanych parametrów (zgodnie z § 4 ust. 3 i ust. 4 umowy). 
 

 faktura/rachunek: 

Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ……………………………….… 

Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ……………………………….… 

Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ……………………………….… 

Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ……………………………….… 

Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ……………………………….… 

Nr …………………….., z dnia …………………., wystawiony przez ……………………………….… 

 oświadczenie beneficjenta o podłączeniu do rynny naziemnego zamkniętego, wolnostojącego, zbiornika 
na wody opadowe i roztopowe z dachu objętego fakturą zakupową; 

 oświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę  że wyszczególnione towary z faktur zakupowych 
zostały przeznaczone na realizację zadania objętego dotacją; 

 projekt systemu bioretencji, projekt systemu drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe  
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(z wyłączeniem odwodnienia dróg i parkingów), projekt systemu nawadniania terenów zielonych, 
terenów zadrzewionych, ogrodów*** wraz z opisem technicznym uwzględniającym  wykorzystane 
przez wnioskodawcę towary, 

 dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie i po realizacji zadania, 
 inne dokumenty: 

        ………………..Nr …………….., z dnia …………, wystawiony przez …………………………………. 

              ………………..Nr …………….., z dnia …………, wystawiony przez  

 

9.    Dokument potwierdzający uzyskanie bezzwrotnych środków (z innych źródeł niż budżet Miasta Krakowa) 
na realizację zadania: 

□………………………….. wystawione/y dnia …………, przez…………………………………… 

□ OŚWIADCZAM, że poniesione koszty konieczne do realizacji zadania, wymienione w pkt II 
niniejszego wniosku, zostały pokryte bezzwrotnymi środkami z innych źródeł niż budżet Miasta Krakowa 
w wysokości ………………………. ** 

 
10. Oświadczenie wnioskodawcy o upoważnieniu do korzystania z dokumentacji fotograficznej. 

 
□ OŚWIADCZAM,  że jest właścicielem majątkowych praw autorskich bez ograniczeń co do terytorium, 
czasu, liczby egzemplarzy w zakresie dokumentacji fotograficznej załączonej do wniosku o rozliczenie dotacji 
oraz oświadczam, że udzielam Gminie Miejskiej Kraków na czas nieoznaczony niewyłącznej, nieodpłatnej 
licencji na używanie dokumentacji fotograficznej do promocji krakowskiej mikroretencji, w tym do 
wprowadzania  do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe Gminy Miejskiej Kraków, 
publikowanie części lub całości, oryginału, kopii oraz opracowań. Gmina Miejska Kraków może upoważnić 
inne osoby do korzystania z  dokumentacji fotograficznej w zakresie udzielonej jej licencji.  

 

 

…………………………………………. 

Data złożenia wniosku 

……………………………………. 

Podpis Wnioskodawcy 

*) dane wymagane  

**)   dane wymagane, jeżeli dotyczy 

***)      niepotrzebne skreślić 

 

Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, 
warunkującym wypłatę dotacji. 

 


