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Zasady działania od 19.01.2017 r.   

• "Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji
programów Umowy Partnerstwa 2014 - 2020" zatwierdzony przez Radę
Ministrów

• „Przyspieszenie realizacji programów regionalnych 2014 - 2020” opracowane
przez Ministerstwo Rozwoju

• Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych - Wytyczne przestają obowiązywać
z dniem 19 stycznia 2017 r.

IZ RPO WP 2014 – 2020 wprowadza ułatwienia w dokumentowaniu procedury ooś
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Informacje o dokumentach koniecznych do złożenia przy formularzu 
wniosku do dofinansowanie  

Tryb konkursowy Tryb pozakonkursowy

Regulamin konkursu

Zał. 3 do Regulaminu… –
Instrukcja przygotowania 

załączników…

Wezwanie do złożenia wniosku 
w trybie pozakonkursowym

(w wezwaniu odesłanie 
do Zasad wdrażania….)

Zakres składanej dokumentacji ooś nie zależy od formuły realizacji projektu
(„zaprojektuj i wybuduj” / „buduj”), zależy natomiast od charakteru projektu
(infrastrukturalny / nieinfrastrukturalny)

WNIOSEK
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Rodzaje projektów ocenianych w ramach RPO WP 2014 - 2020

PROJEKT 
(jedno lub więcej zadań)

INFRASTRUKTURALNY
(wymagający prac budowlanych, niezależnie od
tego czy wymagają pozwolenia na budowę/
zgłoszenia)

NIEINFRASTRUKTURALNY
(niewymagający prac budowlanych, np.
czynna ochrona przyrody, szkolenia, zakup
taboru, sprzętu, wyposażenia)

Zał. 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej 
procedury ooś
Zał.2.2. Dokumentacja postępowania ooś
(jeśli wymagana)
Zał. 2.3. Zaświadczenie Natura 2000 (jeśli zał.2.2. 
nie jest wymagany)

Zał. 2.1. Informacja o zakresie 
przeprowadzonej procedury ooś
Zał.2.2. Dokumentacja postępowania ooś
(jeśli wymagana)
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Zał. 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś

• dla każdego zadania projektu, niezależnie od charakteru (infrastrukturalny czy nie)

• szczególnie istotny gdy brak obowiązku uzyskiwania DSU

• najważniejsze sekcje: sekcja A.5 – zgodność z RDW, sekcja A.7 – mitygacja i adaptacja 

do zmian klimatu, A.9 – sprawozdawczość do GDOŚ w zakresie procedury ooś i form 

ochrony przyrody
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RODZAJE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OOŚ W PODZIALE NA RODZAJE PROCEDUR
Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 ostateczna DSU wraz z załącznikiem
Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzono ponowną OOŚ

 uzgodnienia i opinie właściwych organów dotyczące warunków realizacji przedsięwzięcia,

 ostateczne zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego została przeprowadzona ponowna
OOŚ

Przedsięwzięcia niewymienione w rozporządzeniu OOŚ, dla których przeprowadzono ocenę Natura 2000

 uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

 ostateczne zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego została przeprowadzona ocena
oddziaływania na obszar Natura 2000,

 protokół zatwierdzający wykonaną kompensację przyrodniczą (jeśli zachodziła konieczność jej wykonania),

 formularz zgłoszenia do KE informacji o projekcie wywierającym istotny negatywny wpływ na obszar Natura
2000 lub opinia KE o projekcie wywierającym istotny negatywny wpływ na siedliska i gatunki priorytetowe dla
sieci obszarów Natura 2000 (jeśli stwierdzono znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji na obszar
Natura 2000)

[

Zał.2.2. Dokumentacja z postępowania ooś
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• dla projektu infrastrukturalnego, który nie wymagał uzyskania DSU / oceny oddziaływania na

obszar Natura 2000 / ponownej ooś;

• załączniki - mapa z lokalizacją projektu względem najbliższych obszarów Natura 2000 oraz

informacja o przedsięwzięciu (może to być KIP) będąca podstawą wydania zaświadczenia,

• w przypadku projektu złożonego z kilku zadań lub realizacji zadań przez kilka podmiotów,

dopuszcza się uzyskanie oddzielnych zaświadczeń, jednak we wniosku powinno znaleźć się

odniesienie do całego projektu,

Zał.2.3. Zaświadczenie Natura 2000
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Rodzaje weryfikowanych ocen oddziaływania na środowisko

Ocena 
oddziaływania 

przedsięwzięcia na 
środowisko

Ocena 
oddziaływania na 

obszar Natura 2000

Ponowna ocena 
oddziaływania 

przedsięwzięcia na 
środowisko

Transgraniczna 
ocena 

oddziaływania na 
środowisko

PROJEKT

PROJEKT PLANU / PROGRAMU/ 
STRATEGII

Strategiczna ocena oddziaływania 
na środowisko 

W RPO WP 2014 – 2020 oceniana
dla projektów rewitalizacyjnych
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Etap weryfikacji dokumentacji ooś dla projektu 

0 – weryfikacja warunków formalnych

I – ocena formalna

II – ocena merytoryczna - wykonalności 

III – ocena merytoryczna - strategiczna

• Złożenie wymaganych załączników (2.1, 2.2, 2.3)
• Kompletność załączników

Grupa kryteriów – wykonalności, Obszar kryteriów  - wykonalność rzeczowa projektu
Nazwa kryterium – Poprawność procedury ooś
Definicja kryterium: Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych 
w regulaminie konkursu/wezwaniu.
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Zagadnienia szczegółowe dla kryterium „Poprawność procedury ooś”

OPINIA  

Numer wniosku:  

Tytuł projektu:  

Wnioskodawca:  

Dziedzina:  

Obszar wykonalności: wykonalność rzeczowa w zakresie kryterium środowiskowego 

Kryterium: A.4. Poprawność procedury OOŚ 

Pytanie weryfikujące: 1. Czy w sposób właściwy dla rodzaju i charakteru projektu wypełniono 
zał.2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś? 

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 2. Czy projekt wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU)?  

Jeśli tak - czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z 
przepisami prawa (m.in. zachowanie właściwej kolejności poszczególnych 
czynności w postępowaniu i ich dostateczne udokumentowanie (w tym 
oddziaływań skumulowanych), właściwe uzasadnienie rozstrzygnięć w 
sprawie przez organ prowadzący postępowanie, wydanie decyzji przez 
właściwy organ administracji, przeniesienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia do kolejnych zezwoleń inwestycyjnych )? 

Opinia opisowa:  
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Zagadnienia szczegółowe dla kryterium „Poprawność procedury ooś”

Pytanie weryfikujące: 3. Czy dla projektu wymagane było przeprowadzenie oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000?  
Jeśli tak – czy postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z 
przepisami prawa (zachowanie właściwej kolejności poszczególnych 
czynności w postępowaniu i ich dostateczne udokumentowanie, właściwe 
uzasadnienie rozstrzygnięć w sprawie przez organ prowadzący 
postępowanie, przeniesienie warunków realizacji przedsięwzięcia do 
kolejnych zezwoleń inwestycyjnych)? 
Jeśli nie – czy zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000 ( jeśli było wymagane jego złożenie) wraz z 
informacjami, na podstawie którego je wydano potwierdza brak 
negatywnego oddziaływania projektu na przedmiot ochrony w obszarach 
Natura 2000? 

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 4. Czy dla projektu dokonano oceny jego wpływu na stan jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (JCWP, JCWPd) i osiągnięcie celów 
środowiskowych wyznaczonych dla tych wód (na podstawie dokumentacji z 
procedury ooś i / lub zapisów załącznika 2.1 oraz ewentualnych innych 
dokumentów)?  

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 5. Czy dla projektu analizowano zgodność zamierzenia z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i zgodność 
taką stwierdzono (o ile istnieje obowiązujący MPZP)? 

Opinia opisowa:  
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Zagadnienia szczegółowe dla kryterium „Poprawność procedury ooś”

Pytanie weryfikujące: 6. Czy dokonano podziału inwestycji na poszczególne przedsięwzięcia w 
sposób, który mógł mieć wpływ na klasyfikację przedsięwzięcia lub oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, w szczególności na 
merytoryczną ocenę jego oddziaływania? Czy dokonując klasyfikacji 
przedsięwzięcia uwzględniono powiązania technologiczne? 

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 7. Czy dla projektu dokonano oceny jego wpływu na klimat w kontekście 
adaptacji do zmian klimatu i ograniczania wpływu projektu na zmiany 
klimatu na poszczególnych jego etapach ? 

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 8. Czy uzyskano decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś lub 
dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś? 

Jeśli tak – czy zakres określony w tych decyzjach / zgłoszeniach odpowiada 
zakresowi obszarowemu i rzeczowemu projektu zgłoszonego do 
dofinansowania oraz poddanego analizie pod kątem oddziaływania na 
środowisko? 
Jeśli nie – czy opis przedstawiony w przekazanym PFU odpowiada 
zakresowi obszarowemu i rzeczowemu części projektu, co do której 
wnioskodawca zadeklarował jej realizacje w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj”?  

Opinia opisowa:  
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Zagadnienia szczegółowe dla kryterium „Poprawność procedury ooś”

Pytanie weryfikujące: 9. Czy zachowano właściwą chronologię uzyskiwania zezwoleń 
inwestycyjnych? Czy poszczególne zgody inwestycyjne mogą zostać 
efektywnie wykorzystane na potrzeby realizacji projektu (terminowość 
wykorzystania zgód inwestycyjnych, ich ostateczność)? 

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 10. Czy przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach lub w zasięgu 
oddziaływania na formy ochrony przyrody  innych niż obszary Natura 2000? 
Czy przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia na te formy ochrony przyrody 
i zgodność z obowiązującymi dla nich aktami prawnymi?  

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 11. Czy wnioskodawca prawidłowo zidentyfikował dla projektu obowiązek / 
brak obowiązku sprawozdawczości do GDOŚ w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko i /lub form ochrony przyrody?  

Opinia opisowa:  

Pytanie weryfikujące: 12. Czy zakres, skala, rodzaj lub lokalizacja przedsięwzięcia wskazują na 
konieczność uzyskania innych, istotnych zgód (np. zgłoszenie/ decyzja z art. 
118 ustawy o ochronie przyrody, decyzje dot. odpadów, wycinki, 
odstępstwa od zakazów dla gatunków chronionych)? 

Opinia opisowa:  

 UZASADNIENIE: 
 
 
Data:  
 
Imię i nazwisko:  
 
Podpis 



Dziękuję za uwagę.

Kontakt:
Joanna Skierka
tel.  (58) 326-81-87, fax: (58) 326-81-34 
e-mail: j.skierka@pomorskie.eu

Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
Centrum Kompetencji


