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Ocena wniosków o dofinansowanie 
składanych w ramach RPOWM 2007-
2013 w odniesieniu do dokumentacji 

OOŚ   
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Podstawowe akty prawne i wytyczne:  
 • Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne  i prywatne na 
środowisko naturalne, 

• Dyrektywa Rady nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa,  

• Dyrektywa Rady nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. nr 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118, z późn. zm.),  
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Podstawowe akty prawne i wytyczne c.d.:  
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).  

• Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (dla przedsięwzięć 
przygotowywanych w stanie prawnym sprzed 15 listopada 2008 r.),  

• Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych z dnia 5 maja 2009 r. (dla przedsięwzięć, dla których 
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.), 

• Zalecenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć 
inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development projects) dla potencjalnych 
beneficjentów środków UE. 
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Karta oceny formalnej  
a ocena oddziaływania na środowisko. 

  Kryteria formalne (wspólne dla wszystkich działań, z wyjątkiem 
Priorytetu VIII Pomoc techniczna)  

 
8 Zgodność dokumentacji 

środowiskowej                             

z obowiązującymi przepisami 

krajowymi i unijnymi w 

zakresie ochrony środowiska 

Dla weryfikacji tego 

kryterium opracowano 

szczegółowe kryteria, 

zawarte w tabeli nr 2.  

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu oraz 

załączniki 

0/1 
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Kryteria dotyczące dokumentów środowiskowych. 
 

Kryterium Kryterium Opis Źródło informacji  Kto 

sprawdza 

Oce

na 

Czy projekt 

podlega 

procedurze 

w zakresie 

OOŚ 

Tak/nie 

Tak Czy 

przedłożone 

zostały 

wszystkie 

wymagane 

załączniki w 

zakresie OOŚ 

Przedsięwzięcia podlegające 

procedurze OOŚ wymagają 

przedłożenia wszystkich 

wymaganych załączników i 

dokumentacji  dotyczących OOŚ  

(zgodnie z listą załączników do 

konkursu). Zaświadczenie organu 

odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 

2000 (w przypadku, gdy 

przedsięwzięcie nie  wywrze 

istotnego wpływu na obszar 

Natura 2000, a więc  nie zostało 

uznane za konieczne 

przeprowadzenie oceny, o której 

mowa w art. 6 ust. 3 Dyrektywy 

92/43/EWG), 

• Formularz do 

wniosku o 

dofinansowanie w 

zakresie OOŚ,  

• Zaświadczenie 

organu 

odpowiedzialnego 

za monitorowanie 

obszarów Natura 

2000  

• dokumentacja 

środowiskowa 

Grupa 

OOŚ 

0/1 
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• Kryterium 
 

• Kryterium 
• Opis 
• Źródło informacji  
• Kto sprawdza 
• Ocena 
• Czy projekt podlega procedurze w zakresie OOŚ Tak/nie 
• Tak 
• Czy załączniki są wypełnione w sposób poprawny  
• Kompletność wypełnienia poszczególnych punktów w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie 

OOŚ. Treść Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ oraz Zaświadczenia organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 musi być zgodna z informacjami zawartymi we 
wniosku (część E.3.1, E3.2), dokumentacji środowiskowej oraz postanowieniem uzgadniającym decyzję 
budowlaną lub z tą decyzją. 
 

• Grupa OOŚ 
• 0/1 

Kryterium Kryterium Opis Źródło informacji  Kto 

sprawdza 

Ocena 

Czy projekt 

podlega 

procedurze 

w zakresie 

OOŚ 

Tak/nie 

Tak Czy 

załączniki są 

wypełnione 

w sposób 

poprawny  

Kompletność wypełnienia 

poszczególnych punktów w 

Formularzu do wniosku o 

dofinansowanie w zakresie OOŚ. 

Treść Formularza do wniosku o 

dofinansowanie w zakresie OOŚ 

oraz Zaświadczenia organu 

odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 

2000 musi być zgodna z 

informacjami zawartymi we 

wniosku (część E.3.1, E3.2), 

dokumentacji środowiskowej 

oraz postanowieniem 

uzgadniającym decyzję 

budowlaną lub z tą decyzją. 

Grupa 

OOŚ 

0/1 
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Kryterium Kryterium Opis Źródło informacji  Kto 

sprawdza 

Ocena 

Czy projekt 

podlega 

procedurze 

w zakresie 

OOŚ 

Tak/nie 

Tak Czy 

procedura 

OOŚ została 

przeprowad

zona 

poprawnie 

Zgodność z Dyrektywami OOŚ, 

Siedliskową i Ptasią oraz 

przepisami krajowymi w zakresie 

OOŚ (decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, 

postanowienia organów w 

przedmiocie konieczności 

sporządzenia raportu OOŚ, 

streszczenie raportu OOŚ w 

języku niespecjalistycznym, itp.)  

dokumentacja 

środowiskowa  

Grupa 

OOŚ 

 

0/1 
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Kryterium Kryterium Opis Źródło informacji  Kto 

sprawdza 

Ocena 

Czy projekt 

podlega 

procedurze 

w zakresie 

OOŚ 

Tak/nie 

Nie Wniosek nie 

podlega 

dalszej 

weryfikacji 

w ramach 

poprawnośc

i procedury 

OOŚ i jest 

kierowany 

do dalszej 

oceny 

Przedsięwzięcia nie podlegające 

procedurze OOŚ wymagają 

przedłożenia Formularza do 

wniosku o dofinansowanie w 

zakresie OOŚ wypełnianego (w 

sposób prawidłowy)w 

ograniczonym zakresie. 

Zaświadczenie organu 

odpowiedzialnego za 

monitorowanie obszarów Natura 

2000 jest wymagane w 

przypadku realizacji 

przedsięwzięć 

infrastrukturalnych. 

 Formularz do 

wniosku o 

dofinansowanie w 

zakresie OOŚ 

  Zaświadczenie 

organu 

odpowiedzialnego 

za monitorowanie 

obszarów Natura 

2000 (jeśli 

dotyczy) 

Grupa 

OOŚ 

0/1 
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Przedsięwzięcia zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

przedsięwzięcia objęte I, II aneksem  
Dyrektywy 85/337/EWG. 

 
 I. Czy przedłożone zostały wszystkie wymagane załączniki w zakresie 

OOŚ – sprawdzenie kompletności przedłożonych załączników 
dotyczących oceny oddziaływania na środowisko: 

 

1. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (załącznik 1a),  

2. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000 (załącznik 1b)  
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3. Dokumentacja środowiskowa tj.: 

• postanowienie w sprawie potrzeby/braku potrzeby 
przeprowadzenia OOŚ wraz z niezbędnymi opiniami organów 
współpracujących; 

• postanowienie uzgadniające starosty/RDOŚ oraz opiniujące 
właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydane przed 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; 

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 

• streszczenie niespecjalistyczne Raportu oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięcia (dla każdego z rozdziałów) lub cały 
raport (jeśli dotyczy); 

• dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko (obwieszczenia, ogłoszenia, 
protokoły); 
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II. Czy załączniki są wypełnione w sposób poprawny:  

 Kompletność wypełnienia poszczególnych punktów w 
Formularzu do wniosku  o dofinansowanie w zakresie OOŚ 
(załącznik 1a) weryfikowana na podstawie przedłożonej 
dokumentacji środowiskowej. 

 

III. Czy procedura OOŚ została przeprowadzona poprawnie:  

 Zgodność z Dyrektywami OOŚ, Siedliskową i Ptasią oraz 
przepisami krajowymi w zakresie OOŚ (decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienia organów w 
przedmiocie konieczności sporządzenia raportu OOŚ, 
streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym, itp.) 
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Przedsięwzięcia nie zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko – nie objęte I, II aneksem Dyrektywy 85/337/EWG. 

 

 Przedsięwzięcia nie podlegające procedurze OOŚ wymagają 
przedłożenia Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie 
OOŚ wypełnianego (w sposób prawidłowy) w ograniczonym 
zakresie. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za 
monitorowanie obszarów Natura 2000 jest wymagane w przypadku 
realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych.  
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Główne problemy dotyczące poprawności przygotowania przez 
Wnioskodawców dokumentacji środowiskowej: 

 • Błędne wypełnienie Załącznika 1a Formularza do wniosku o 
dofinansowanie w zakresie OOŚ - niewłaściwe przyporządkowanie 
przedsięwzięcia w odniesieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004 r. – aneks I, II Dyrektywy 85/337/EWG, błędne 
wypełnienie załącznika w przypadku wymogu sporządzenia go w 
ograniczonym zakresie, itd.) 

 

• Niezachowanie kolejności wydawania decyzji administracyjnych. 
Naruszenie art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 18 października 2008 r.  np. wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uzyskaniu decyzji 
pozwolenie na budowę. 
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• Stosowanie „zgłoszenia robót budowlanych” zamiast decyzji pozwolenie 
na budowę”. Naruszenie art. 29 ust. 3 prawa budowlanego Pozwolenia na 
budowę wymagają przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie 
oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z 
ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć 
polegających na przebudowie dróg (przedsięwzięcia zaliczane do II 
aneksu) po wejściu w życie ustawy z dnia 18 października 2008 tj. 15 
listopada 2008 nie mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia robót 
budowlanych. 

• Niewłaściwie przeprowadzona kwalifikacja przedsięwzięcia pod 
względem konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na 
środowisko (screening) – błędna kwalifikacja przedsięwzięcia.  
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Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu 
województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013  

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych          

Dziękuję Państwu za uwagę 
 


