
Załącznik nr 1 do regulaminu  

Programu Budowy Parkingów 

Lokalnych 

 

Wniosek 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY 
 

 
Imię i Nazwisko wnioskodawców (min.5 os.) 

lub  
nazwa organizacji pozarządowej 

 

 
Adres zamieszkania 
lub  
adres siedziby  

 

 
Numer telefonu do kontaktu 
i 
adres e-mail 

 

*Uwaga  - Wnioskodawcą nie może być  Rada Dzielnicy  i Rada Miasta Krakowa ani osoby pełniące funkcję 

Radnych Dzielnic i Radnych Miasta 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w związku 

z Art. 47 ust. 1 oraz art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.).  

 

2. PROPONOWANA NAZWA ZADANIA  
 

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

 

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

 

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

 

*nazwa może ulec zmianie przez realizatora 

 



3. OPIS INWESTYCJI (np. Określenie położenia miejsc postojowych: prostopadłe/równoległe, 

układ miejsc na działce...) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

4. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI 
dokumentacja projektowa: .......................................................... 

roboty budowlane: .......................................................................... 

całkowity koszt: ............................................................................... 

 

5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Ulica/osiedle:.................................. 

Numer działki, obręb, jednostka administracyjna:....................................................... 

Nr Księgi Wieczystej:.............................................. 

Własność:............................................................... 

Gmina Miejska Kraków 

w zarządzie……………………………………………………………………… 

Skarb Państwa 

w zarządzie……………………………………………………………………… 

Osoba fizyczna 

 

6. FORMA I ZAKRES WSPÓŁUDZIAŁU WNIOSKODAWCY W REALIZACJI 

INICJATYWY  
 

 Wkład finansowy – min. 20 % wartości inwestycji 

 Wkład rzeczowy - przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Kraków nieruchomości o 

wartości min. 20 % wartości inwestycji 

 Wkład finansowy i rzeczowy - min. 20 % wartości inwestycji 

 

7. DOFINANSOWANIE PRZEZ RADĘ DZIELNICY 

 TAK 

 NIE 



Załączniki: 

a) Uproszczona koncepcja  (charakterystyka i szkic) 

I. Charakterystyka zadania inwestycyjnego zawierająca: 

- Opis stanu istniejącego 

- Opis stanu projektowanego (m.in układ miejsc postojowych, ułożenie względem 

ciągów komunikacyjnych, zabudowy, oświetlenia, informacja dot. zjazdów, dróg 

dojazdowych...) 

- Informacja dot. Zieleni 

II. Szkic koncepcyjny parkingu na podkładzie graficznym terenu w orientacyjnej skali od 

1:250 lub 1:500 zawierający: 

- Zwymiarowanie podstawowych elementów, w tym odległości od granic 

nieruchomości i obiektów kubaturowych, 

- Rozrysowanie układu miejsc postojowych, dróg manewrowych, ciągów pieszych, 

zjazdów, dróg dojazdowych, itp. 

b) Pisemne deklaracje, zgody wszystkich właścicieli nieruchomości o gotowości do przekazania 

terenów na rzecz Gminy Miejskiej Kraków ( w przypadku przekazania gruntu) 

c) Poświadczenie z Księgi Wieczystej (w przypadku przekazania gruntu) 

d) Oświadczenie wnioskodawcy o pokryciu kosztów w wysokości minimum 20% wartości 

wnioskowanego parkingu lub oświadczenie, że przekazywany grunt stanowi 20 % wartości 

inwestycji. 

e) Ewentualnie - oświadczenie właściwej Rady Dzielnicy o dofinansowaniu inwestycji oraz jego 

wysokości 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*Data i podpis wnioskodawców lub osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji organizacji pozarządowej 

 

 

 

 

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

WNIOSEK POZYTYWNY/NEGATYWNY 
              *Uwaga – wypełnia sprawdzający 

 

 

 

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

OPINIA POZYTYWNA/NEGATYWNA 
                 *Uwaga – wypełnia RD po pozytywnej opinii Komisji 

      

                           

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

OSTATECZNA OCENA 

        POZYTYWNA/NEGATYWNA 
                            *Uwaga – wypełnia Komisja 


