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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………………...………………………………………………

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

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
……………………………………………………………………………

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 
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

