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Zespół środowiskowy 

 Zespół ds. oceny środowiskowej obraduje na 

początku posiedzenia KOP. Podczas oceny Zespół 

sprawdza tzw. załączniki środowiskowe (Załącznik nr 9 - 

Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego, 

Załącznik nr 10 - Kopia pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych, itp. 

oraz Załączniki nr 13a-13u do Wniosku o dofinansowanie). 



Załączniki 

Wśród załączników środowiskowych wyróżniamy: 

• Załączniki obowiązkowe do wniosku o dofinansowanie.  

• Załączniki niezbędne do podpisania umowy o 

dofinansowanie. Wnioskodawca może uzupełnić te 

załączniki w terminie późniejszym niż złożenie Wniosku 

o dofinansowanie, tj. na etapie weryfikacji formalno-

prawnej przystępując do procedury podpisania umowy o 

dofinansowanie. 

 



Każdy z wnioskodawców zobowiązany jest do złożenia: 

• załącznika 13a Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie 

OOŚ wg wzoru oraz, 

• załącznika 13b Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000, 

• załącznik 13n Zobowiązanie Wnioskodawcy do złożenia 

załączników obowiązkowych możliwych do uzupełnienia w 

późniejszym terminie 

Załączniki 



• Załącznik nr 1a do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla 

Wnioskodawców RPO WZ – Ocena Oddziaływania na Środowisko - dla 

projektów, w ramach, których przedsięwzięcia uzyskały wszystkie 

decyzje wymagane na ich realizację przed 15.11.2008 r. (tj. decyzję 

środowiskową i pozwolenie na budowę lub inną decyzję z dawnego art. 

46 ust. 4 ustawy POŚ) 

• Załącznik nr 1b do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla 

Wnioskodawców RPO WZ – Ocena Oddziaływania na Środowisko - dla 

projektów, w ramach, których przedsięwzięcia zatwierdzane były na 

podstawie przepisów (po 15.11.2008 r.). 

• Załącznik nr 1 do Wytycznych dla Wnioskodawców - Przewodnik dla 

Wnioskodawców RPO WZ – Ocena Oddziaływania na Środowisko - dla 

projektów, w ramach których przedsięwzięcia zatwierdzane są/będą na 

podstawie nowych przepisów po dniu 15 listopada 2010 r. 
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