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Złoty deszcz dla krakowian
Pomoc finansowa. Można starać się o pieniądze na gromadzenie wody opadowej i powtórne jej wykorzystanie
Woda – dar życia, w krajach
naszego klimatu nie jest dobrem tak cennym, jak w Sudanie, ale warto pamiętać, że mądre gospodarowanie nią wszędzie ma sens. W Polsce kluczowym
elementem
ekologicznego i ekonomicznego stylu życia jest zagospodarowanie wody deszczowej.
Dzięki jej wykorzystaniu można nawet o połowę zmniejszyć
zużycie wody pitnej. I w Krakowie nadarza się ku temu
okazja.
„Krakowski program małej
retencji wód opadowych” to
cenna inicjatywa władz Krakowa, dzięki której mieszkańcy mogą oszczędzać wodę oraz
zabezpieczyć się przed podtopieniami w czasie obfitych
deszczy. Ci, którzy przygotują
odpowiedni system gromadze-

nia deszczówki, otrzymają
na ten cel dotację.
Mieszkańcy Krakowa już doceniają tę możliwość, gdyż
w 2014 roku złożyli 110 wniosków o dopłatę, z których pozytywnie rozpatrzono 40 na kwotę 172 tys. zł. Pozostałe uwzględnione zostaną w tym roku.
W 2015 r. na dopłaty zaplanowano znacznie więcej, gdyż 500
tys. zł. Ten ważny program będzie kontynuowany wkolejnych
latach.
Władze Krakowa zachęcają mieszkańców do zbierania
wody deszczowej poprzez
przyznawanie specjalnych dopłat do zakupu i montażu instalacji służących do tego celu. Tak zgromadzona woda
może służyć do podlewania
trawnika, ogrodu, mycia samochodu, a także do spłukiwania

sanitariatów, prania, czy sprzątania. Na pewno taniej jest np.
podlewać ogród zebraną deszczówką niż wodą z sieci wodociągowej. Jest też aspekt ekologiczny – deszczówka zamiast
trafiać do cieków wodnych czy
rzek i przyczyniać się do lokalnych podtopień lub wręcz powodzi, gromadzona jest
w zbiornikach i powtórnie wykorzystywana.
Przyjęta w 2014 r. uchwała
o dofinansowaniu takich przedsięwzięć mieszkańców, to efekt
współpracy pomiędzy przewodniczącym Komisji infrastruktury Rady Miasta Krakowa Wojciechem Wojtowiczem a Wydziałem Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.
Do składania wniosków
o udzielenie dotacji uprawnione
są osoby fizyczne, wspólnoty

mieszkaniowe, osoby prawne,
przedsiębiorcy oraz jednostki
sektora finansów publicznych
będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 50 procent poniesionych
kosztów lecz nie więcej niż 5 tys.
zł. Dotacja wypłacana będzie
po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego
rozliczenia.
Wniosek należy składać
w Kancelarii Urzędu Miasta
Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3/4 lub w Punkcie Obsługi
Mieszkańców os. Zgody 2 pok.
7, albo przesłać na adres: Wydział Kształtowania Środowiska UMK, 31-949 Kraków, os.
Zgody 2. Wtych miejscach można też pobrać wniosek wraz
z wykazem wymaganych załączników. Wzór wniosku jest

dostępny
na
stronie
www.bip.krakow.pl.
Dotacja udzielana jest
na rzecz podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, wynikający zprawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie może być
wykorzystana na sporządzenie
dokumentacji projektu czy
na wykonanie zadania, którego realizacja nie gwarantuje
trwałego efektu ekologicznego.
Dotacja nie może też pokrywać
wydatków finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.
Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel
w 2015 roku. A kolejne, pod wa-

runkiem pozyskania dodatkowych funduszy. Przy czym weryfikacja wniosków dokonywana będzie według hierarchii
ważności, czyli z uwzględnieniem wielkości efektu ekologicznego mierzonego ilością
zretencjonowanej wody deszczowej. Nieobojętny będzie również sposób wykorzystania wód
deszczowych na terenie nieruchomości. Wdrożenie programu „Krakowski program małej
retencji wód opadowych” nie
może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać
w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK oraz pod numerem telefonu: 12-616-88-48 lub
12-616-8890.
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