INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANOWANIE Z PROGRAMU 
”POWIAT BEZ SMOGU”
ZALECENIA OGÓLNE
	Przed wypełnieniem wniosku o udzielenie dotacji należy zapoznać się z treścią Uchwały Nr XXXIII/3736/2021 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 25 sierpnia 2021 roku 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 27 sierpnia 2021 r., poz. 4845) w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska – „Powiat bez smogu” (zwanej dalej: „Uchwałą”).

Wniosek sporządzany jest na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do wyżej wymienionej Uchwały.
Wniosek należy wypełnić na komputerze albo czarnym lub niebieskim długopisem. 
	Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie.
	Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.
	Do wniosku należy dołączyć załączniki, zgodnie z wykazem załączników zawartym 
w części III niniejszej Instrukcji.
	Wypełniony elektronicznie wniosek, oświadczenia, klauzulę informacyjną i załączniki należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym 
i przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP do Starostwa Powiatowego w Krakowie.
	Wypełniony ręcznie wniosek, oświadczenia, klauzulę informacyjną i załączniki należy podpisać, zeskanować i przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP do Starostwa Powiatowego w Krakowie.
Adres skrytki ePUAP Starostwa Powiatowego w Krakowie: /h51m1plk0y/esodskrytka
	Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
	O terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego 
w Krakowie za pośrednictwem platformy ePUAP.
	Wszelka korespondencja w sprawach związanych z wnioskiem o udzielenie dotacji odbywa się za pomocą platformy ePUAP.
Wniosek niespełniający warunków określonych w Uchwale zostanie zwrócony Wnioskodawcy w celu jego uzupełnienia.
	Na uzupełnienie wniosku Wnioskodawca ma 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
	Możliwe jest tylko jednokrotne uzupełnienie wniosku.
	Datą złożenia wniosku jest data uzupełnienia braków wniosku.
	INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW WNIOSKU

	W polu 1 należy zaznaczyć odpowiedni wiersz wstawiając znak: „X”
	W polu 2.1 należy podać kwotę wnioskowanej dotacji w polskich złotych w zaokrągleniu do pełnych złotych. Kwota dotacji nie może przekroczyć 3 000 zł i nie może stanowić więcej niż 85% kosztów kwalifikowanych netto inwestycji.
	W polu 2.2 należy wpisać słownie kwotę z pola 2.1
	W polu 3.1 należy podać numer rachunku bankowego Wnioskodawcy, na który wpłacone zostaną środki pieniężne z przyznanej dotacji.

W polu 3.2 należy wpisać nazwę banku. który obsługuje rachunek bankowy podany 
w punkcie 3.1
W polu 4.1 należy wpisać imię i nazwisko Wnioskodawcy, widniejące w dokumencie tożsamości.
W polu 4.2.1 należy wpisać nazwę ulicy właściwej dla adresu zamieszkania Wnioskodawcy.
	W polu 4.2.2. należy wpisać numer domu właściwego dla adresu zamieszkania Wnioskodawcy
	W polu 4.2.3 należy wpisać numer lokalu właściwego dla adresu zamieszkania Wnioskodawcy.
W polu 4.2.4 należy podać nazwę miejscowości właściwej dla zamieszkania Wnioskodawcy.
W polu 4.2.5 należy wpisać kod pocztowy właściwy dla adresu zamieszkania Wnioskodawcy.
W polu 4.2.6 należy podać nazwę poczty właściwej dla adresu zamieszkania Wnioskodawcy.
Punkty od 4.3.1 do 4.3.6 należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania Wnioskodawcy.
W polu 4.3.1 należy wpisać nazwę ulicy właściwej dla adresu do korespondencji Wnioskodawcy.
	W polu 4.3.2. należy wpisać numer domu właściwego dla adresu do korespondencji Wnioskodawcy.
	W polu 4.3.3 należy wpisać numer lokalu właściwego dla adresu do korespondencji Wnioskodawcy.
	W polu 4.3.4 należy podać nazwę miejscowości właściwej dla adresu do korespondencji Wnioskodawcy.
	W polu 4.3.5 należy wpisać kod pocztowy właściwy dla adresu do korespondencji Wnioskodawcy.
W polu 4.3.6 należy podać nazwę poczty właściwej dla adresu do korespondencji Wnioskodawcy.
	W polu 4.4 należy podać numer telefonu kontaktowego Wnioskodawcy 
wraz z numerem kierunkowym lub numer telefonu komórkowego.
	W polu 4.5 należy podać adres e-mail Wnioskodawcy.
W polu 4.6 należy podać numer PESEL Wnioskodawcy.
W polu 4.7 należy podać numer i serię dokumentu tożsamości Wnioskodawcy, 
tj. dowodu osobistego lub paszportu.
	W polu 5.1.1 należy podać nazwę ulicy właściwą dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.1.2 należy wpisać numer budynku właściwego dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.1.3 należy wpisać numer lokalu właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. 
	W polu 5.1.4 należy podać nazwę miejscowości właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.1.5 należy wpisać kod pocztowy właściwy dla miejsca realizacji inwestycji. 
	W polu 5.1.6 należy podać nazwę poczty właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.1.7 należy podać numer ewidencyjny działki właściwej dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.1.8 należy podać numer arkusza mapy ewidencyjnej właściwy dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.1.9 należy podać nazwę obrębu ewidencyjnego właściwego dla miejsca realizacji inwestycji.
	W polu 5.2 należy podać rodzaj tytułu prawnego do miejsca realizacji inwestycji jakim dysponuje wnioskodawca np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, umowa najmu, dzierżawy itp.
W polu 5.3 należy podać numer księgi wieczystej ustanowionej dla nieruchomości 
na której realizowana będzie inwestycja.
W polu 6.1 należy podać typ inwestycji tj. zakup urządzenia lub zakup urządzenia wraz 
z montażem oraz parametry techniczne instalacji tj. dane techniczne planowanego 
do zakupu urządzenia.
W polu 6.2 należy podać moc planowanej do montażu instalacji określoną w kilowatach.
W polu 6.3 należy podać planowany termin montażu instalacji, według schematu dzień–miesiąc-rok.
	W polu 6.4 należy podać całkowity koszt planowanej do zakupu i montażu instalacji, 
w podziale na:
w polu 6.4.1 należy podać planowany koszt netto całej inwestycji, w złotych polskich, zaokrąglony do pełnych złotych.
w polu 6.4.2 należy podać stawkę podatku VAT w % oraz jego planowaną wartość 
w złotych polskich zaokrągloną do pełnych złotych.
	w polu 6.4.3 należy podać planowany koszt brutto całej inwestycji, w złotych polskich, zaokrąglony do pełnych złotych.
	WYKAZ ZAŁACZNIKÓW

	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 ,

gdy Wnioskodawca dysponuje innym tytułem prawnym niż własność (współwłasność)  lub użytkowanie wieczyste – oprócz dokumentów wskazanych w punkcie a: dokument potwierdzający posiadany tytuł prawny,
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,
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,
oświadczenie o zobowiązaniu się Wnioskodawcy do korzystania z urządzenia objętego dofinasowaniem przez okres co najmniej 3 lat od dnia zgłoszenia zakończenia inwestycji objętej dofinasowaniem.

