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Plan prezentacji 

 

1. Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – 

IZ + IP 

2. Organizacja weryfikacji kwestii OOŚ 

3. Wskazanie kwestii problematycznych 

4. OOŚ w następnym okresie programowania 

 



RPO WSL 

10 Priorytetów = IZ +IP II 
 

Priorytety I - X – Urząd Marszałkowski, 
Wydział Rozwoju Regionalnego 

 
Działania 1.2 oraz 3.1.1, 3.2.1 skierowane do 

sektora mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw - Śląskie Centrum 

Przedsiębiorczości (instytucja 
pośrednicząca II stopnia)  

 
X - ty Priorytet Pomoc Techniczna  



ŚCP 

W ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B 
+R).”  

Innowacje i przedsiębiorczość:  
Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 

Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, 
Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i 

MŚP 
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 
W ramach Priorytetu III Turystyka 

Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza 
turystycznego/przedsiębiorstwa 
Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura 

okołoturystyczna/przedsiębiorstwa  



Weryfikacja OOŚ w ŚCP 

1. Weryfikacja na etapie oceny formalnej na podstawie 
Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ 
wraz z dokumentacją OOŚ, ocena ma odzwierciedlenie w 
ogólnej liście sprawdzającej projektu. 
 

2. Wymagana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz raportem o oddziaływaniu na 
środowisko lub stosowny dokument potwierdzający, 
że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub 
decyzja o umorzeniu postępowania (jeżeli dotyczy). 
 

3. Weryfikacja w ramach oceny formalnej, nie ma 
wydzielonego zespołu - wsparcie: EKSPERT zatrudniony 
na umowę zlecenie, dla wybranych projektów. 



Weryfikacja OOŚ w IZ 

1. Grupa ds. OOŚ 
 

2. Własna lista sprawdzająca  sporządzona na 
podstawie Wytycznych 
 

3. Ocena ma swoje odzwierciedlenie w ogólnej karcie 
oceny formalnej  projektu (dodatkowe informacje 
zgodne z wymogami wytycznych MRR archiwizuje 
zespół ds. środowiska w wersji elektronicznej, na 
dysku wspólnym Referatu Wyboru Projektów – nie 
drukujemy wersji papierowej listy sprawdzającej 
OOŚ !) 

 

LISTA_SPRAWDZAJACA_OOS_postepowanie_OOS_rozszerzony.doc
Lista sprawdzająca do oceny formalnej v18.doc


Weryfikacja OOŚ w IZ 

„Dwie ery” (dwa podejścia) związane z weryfikacją OOŚ 
 – dostosowywanie prawa (rozporządzenie OOŚ) 

 
 
 

15.11.2010r. 
wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

 
 

Przed tą datą (15.11.2010r.) dostarczenie dokumentów OOŚ 
było możliwe także po wyborze do dofinansowania, przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, na 
podstawie oświadczenia o dostosowaniu projektu do 

wymogów prawa unijnego w zakresie OOŚ. 
 



 

Ocena formalna projektów – ocena OOŚ 

 

Kontraktowanie projektów – podpisywanie 
umów – przed podpisaniem umów ocena OOŚ 

Płatności 

Weryfikacja OOŚ w IZ 

 

Wybór projektów 

 Zarząd Województwa - uchwała 

Ocena merytoryczna - eksperci 

Kontrola 



Weryfikacja OOŚ w IZ 

 

Przełom od 15 listopada 2010r. (wejście w życie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, które już w pełni implementuje załączniki 
Dyrektywy OOŚ) 
Konkursy ogłoszone po tej dacie mają dodatkowy 
warunek – ocenione pozytywnie zostają tylko te 
projekty, które są „przygotowane” pod kątem OOŚ 
tzn. dla projektu, który wymagał uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach taka decyzja musi być 
dołączona do wniosku już na etapie oceny formalnej.  



Wymagane dokumenty 

KOMPLET DOKUMENTÓW WE WNIOSKU APLIKACYJNYM: 

 

dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięć (OOŚ): 

• dokumenty opiniujące potrzebę przeprowadzania OOŚ 

• postanowienie screeningowe 

• dokumenty uzgadniające środowiskowe uwarunkowania dla 
przedsięwzięcia 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  

• streszczenie raportu OOŚ, które było przedmiotem 
postępowania OOŚ    z udziałem społeczeństwa 

• formularz w zakresie OOŚ 

• oświadczenia beneficjenta w kwestii OOŚ 

• zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów NATURA 2000 lub oświadczenie beneficjenta 



Wymagane dokumenty 

KOMPLET DOKUMENTÓW WE WNIOSKU APLIKACYJNYM 

cd… 

 

dokumenty dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko (SOOŚ) 

• oświadczenie w kwestii SOOŚ 

• dokumenty organów uczestniczących w SOOŚ - opiniujące 
potrzebę SOOŚ, opiniujące prognozę OOŚ (jeśli była 
wykonywania), podsumowujące 

 



Wymagane dokumenty - 
OŚWIADCZENIA  

- Oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary 
objęte siecią natura 2000  

 
- Oświadczenie o dostosowaniu projektu do wymagań 
prawa unijnego w zakresie postępowania ws. Oceny 
oddziaływania na środowisko  

 
- Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami 
prawa unijnego w zakresie postępowania 
ws. Oceny oddziaływania na środowisko  

 
- Oświadczenie o braku konieczności przeprowadzenia 
postępowania ws. Oceny oddziaływania na 
środowisko  

 
- Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami 
prawa unijnego w zakresie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko  
 

2c_OSW._ DOTY_WPLYWU_PROJEKTU_NATURA_ 2000.doc
2d. OŚW. o dostosowaniu (OOŚ).doc
2d. OŚW. o zgodności (OOŚ).doc
2d.Oświadczenie o braku konieczności przeprowadzania postępowania OOŚ.doc
17._OSW._SOOŚ_LPR.doc


Statystyka 



Działania „naprawcze” 

 

Najczęstsze działania „naprawcze”: 

 

• procedura OOŚ; 

 

• zmiany pozwolenia na budowę dla już skorygowanych DŚU 

 

•postępowanie z udziałem społeczeństwa; 

 

• wyjaśnienia na podstawie art. 113 KPA w przypadku 

niewystarczającej treści w dokumentach; 

 

• oświadczenia organów ochrony środowiska („zdobyć opinię” – 

pkt 160 wytycznych); 

 



Ocena Oddziaływania na Środowisko  

Najczęściej spotykane problemy: 

 

• Projekty drogowe – unikanie postępowania „remont a 

przebudowa”, 

 

• Projekt realizowany w innym stanie prawnym niż 

obowiązujący na moment składania wniosku np.: 

 

o projekty kanalizacyjne (przedsięwzięcia pojawiające się i 

znikające w kolejnych wersjach rozporządzenia OOŚ), 

o tzw. „urban development projects” oraz inwestycje 

„podprogowe”, 

o problem w chwili obecnej – stare inwestycje posiadające OOŚ a 

teraz nie podlegające pod OOŚ (drogi poniżej 1 km - pytania czy 

mają być zaznaczani jako aneks II czy nie) 

 

 

 



Ocena Oddziaływania na Środowisko  

 

Przyszły okres programowania – do rozważenia: 

 

• Potrzebna „ogólnopolskiej” listy sprawdzającej; 

• Potrzeba stworzenia ankiety/formularza, który pomógłby 

wartościować projekty sprzyjające środowisku – ocena 

efektu ekologicznego projektu (lista pytań (formularz 

wskazujący na elementy), które należałoby akcentować w 

projektach a które pozwoliłyby „faworyzować” niektóre 

projekty – np. projekt na kanalizację w okolicach ujęć wody 

pitnej); 

• Załącznik 2a, który dla  wielu projektów pozostaje nieomal 

pusty – czy w jakiś sposób zostanie to 

„przeorganizowane”; 

• Ograniczenie dokumentacji w wersji papierowej. 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

Anna Domżalska 

Urząd Marszałkowski 

Wydział Rozwoju Regionalnego 

Referat ds. wyboru projektów 

 

tel. +48 32 77 40 329 

adomzalska@slaskie.pl 

www.rpo.slaskie.pl 

 


