
 

 

 

 
Omówienie zasad przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  

zgodnie z systemem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 

 
dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursów:  
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• Zgodnie z prawem unijnym oraz krajowym, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
lub postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 stanowi istotny element procesu 
inwestycyjnego.  

• W związku z finansowaniem przedsięwzięć ze środków pochodzących z budżetu UE i uprawnieniami 
kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektów należy zapewnić przeprowadzenie 
postępowania w sprawie OOŚ lub postępowanie w sprawie oceny naturowej uwzględniając zasadę 
pierwszeństwa prawa unijnego oraz obowiązek pro unijnej wykładni przepisów prawa krajowego. 

• Wydatki w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 muszą być ponoszone zgodnie z prawem oraz zasadami 
unijnymi i krajowymi. W tym celu konieczne jest dokonanie weryfikacji dokumentów w zakresie 
prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących OOŚ. Zadaniem IZ RPO WK-P jest więc 
sprawdzenie przed udzieleniem dofinansowania, czy projekt posiada komplet dokumentacji świadczącej o 
prawidłowo przeprowadzonej procedurze OOŚ oraz jej weryfikacja w zakresie zgodności z prawem 
krajowym i unijnym.  

• Konsekwencje błędnie przeprowadzonej lub braku procedury OOŚ a przyznawanie dofinansowania i 
konsekwencje dla beneficjentów 

• Kontrole instytucji audytowych i unijnych (ETO - Europejski Trybunał Obrachunkowy, KE – Komisja 
Europejska, OLAF - Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) 

 

Zagadnienia ogólne 



 
 
 

• 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 2017 r. poz. 1405 
ze zm.), w skrócie: ustawa OOŚ 

• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w skrócie: rozporządzenie OOŚ 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), w skrócie: ustawa prawo 
budowlane 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142), w skrócie: ustawa o ochronie 
przyrody 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.1.2012, 
str. 1 ze zm.), w skrócie: dyrektywa OOŚ 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010, str. 7), w skrócie: dyrektywa ptasia 

• dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7 ze zm.), w skrócie: dyrektywa siedliskowa 

• dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1), w skrócie: 
ramowa dyrektywa wodna 

Najważniejsze akty prawa krajowego w zakresie OOŚ  



Formularz wniosku o dofinansowanie projektu 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ  
WYMIENIONYMI W ROZPORZĄDZENIU 1303/2013 

 
 

 

         W sekcji D.1 Formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać (poprzez zaznaczenie 
odpowiedzi „pozytywny” lub „neutralny” wpływ projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju. W polu 
tekstowym należy uzasadnić swój wybór poprzez opisanie jaki jest/będzie wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju. W tym zakresie należy odnieść się do następujących elementów: 

 stan środowiska naturalnego, 

 realizacji polityki zrównoważonego rozwoju, która polega na osiągnięciu przez projekt efektów 

gospodarczych z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 

Zgodnie  z  zapisami  art.  8  rozporządzenia ogólnego „Cele  EFSI  (wszystkich  Funduszy  objętych Rozporządzeniem) są osiągane w sposób 
zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 
zgodnie z art. 11 i art. 191 ust. 1 TFUE, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby 
wymogi ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania  zasobami,  dostosowanie  do  zmian  klimatu  i łagodzenie  jej  skutków, 
różnorodność  biologiczna,  odporność  na  klęski  żywiołowe  oraz  zapobieganie  ryzyku  i zarządzanie  ryzykiem  były  promowane  podczas  
przygotowywania i wdrażania  umów partnerstwa i programów”.  

Projekty prowadzące do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego nie mogą otrzymać dofinansowania z EFRR. 

D.1. Wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska) 



Formularz wniosku o dofinansowanie projektu 

 

 

Na potrzeby sekcji D.1.1 należy zweryfikować czy przedsięwzięcie można sklasyfikować w ramach rodzajów przedsięwzięć 
wskazanych w załącznikach do dyrektywy OOŚ, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w § 2 i § 3 rozporządzenia OOŚ. W 
przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do „wyższej” 
grupy, w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym załączniku dyrektywy OOŚ zostało umieszczone dane 
przedsięwzięcie.  
Uwaga: Zaznaczona odpowiedź musi być spójna z dokumentacją dostarczoną do Załącznika 2.1. „Dokumentacja z 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko” (jeśli dotyczy). 

D.1.1. Czy przedsięwzięcie wymienione jest w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego  i Rady 2011/92/UE z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko? 

Ponadto w sekcji D.1. należy wskazać  się do wpływu projektu na: 

 ochronę obszarów Natura 2000 oraz innych form ochrony przyrody,  

 ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów – czy projekt spełnia wymagania w tym zakresie (wnioskodawca powinien 
również odnieść się do faktu ewentualnej wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń zastępczych), 

 adaptację i mitygację do zmian klimatu – jakie zastosowano metody i środki w celu łagodzenia zmian klimatu (w tym 
zastosowania w projekcie odnawialnych źródeł energii), 

 kwestie związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych – czy projekt zgodny jest z zapisami ramowej dyrektywy 
wodnej. 



Formularz wniosku o dofinansowanie projektu 

 
 
 „TAK” jeśli planowane przedsięwzięcie wymienione jest w załączniku II do dyrektywy OOŚ i dla przedsięwzięcia wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko (tzn. był 
sporządzony raport OOŚ, przeprowadzona procedura udziału społeczeństwa oraz dokonano stosownych uzgodnień  z 
właściwymi organami ochrony środowiska). 

 „NIE” jeśli planowane przedsięwzięcie wymienione jest w załączniku II do dyrektywy OOŚ i dla przedsięwzięcia wydano 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (tzn. nie był 
sporządzony raport OOŚ, nie było przeprowadzonej procedury udziału społeczeństwa, ani nie dokonywano uzgodnień z 
właściwymi organami ochrony środowiska). 

Uwaga: Zaznaczona odpowiedź musi być spójna z dokumentacją dostarczoną do Załącznika 2.1. Dokumentacja z 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W pozostałych przypadkach sekcję należy pozostawić pustą. 

D.1.2. Jeżeli przedsięwzięcie wymienione jest w załączniku II do dyrektywy OOŚ, czy uzyskano decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzonej pełnej procedurze oceny oddziaływania na środowisko? 

D.1.3. Czy przedsięwzięcie położone jest w granicach obszarów Natura 2000? 

Odpowiedzi należy udzielić tylko dla przedsięwzięć infrastrukturalnych wymagających uzyskania zezwolenia na inwestycję, 
zgodnie z informacją podaną w sekcji F wniosku o dofinansowanie projektu. Nawet jeśli część inwestycji zlokalizowana jest 
w granicach obszarów Natura 2000, to również należy zaznaczyć odpowiedź „TAK”. 
Uwaga: Zaznaczona odpowiedź musi być spójna z informacjami podanymi w Załączniku 2.3. „Zaświadczeniu organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000” oraz Załączniku 2.1. Dokumentacja z postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy). 



Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

 
Wyciąg z Listy załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dotyczący dokumentacji 

środowiskowej składanej w ramach dokumentacji projektowej: 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lp. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu: 

2.1.  Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  
(jeśli dotyczy) 

2.2.  Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ 

2.3. 
 

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
(jeśli dotyczy) 



Załączniki podstawowe (wymagane dla projektów infrastrukturalnych): 

 

Załącznik 2. Dokumentacja środowiskowa 

 

• Załącznik 2.1 Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

 

• Załącznik 2.2 Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie oceny oddziaływania 
na środowisko, w skrócie: Formularz OOŚ 

 

• Załącznik 2.3 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
wraz z mapą, w skrócie: Zaświadczenie Natura 2000 

Załączniki z dokumentacją środowiskową 



 Pod względem wymagań ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i 
ocen oddziaływania na obszary Natura 2000 przedsięwzięcia można podzielić na trzy zasadnicze 
grupy (w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR 
określono je jako A, B i C):  

 

 przedsięwzięcia infrastrukturalne (lub nieinfrastrukturalne) wymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia 
OOŚ (załączniku I lub II dyrektywy ooś), a zatem zgodnie z art. 72 ust. 1 wymagające uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub przedsięwzięcie niewymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia 
OOŚ, ale mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (dla tego typu przedsięwzięć RDOŚ 
stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000), 

 

 przedsięwzięcia infrastrukturalne niewymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (niewymagające 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i niemające znaczącego wpływu na obszary 
Natura 2000 (uzyskano zaświadczenie od RDOŚ o braku negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 
lub właściwy w sprawie organ administracji stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na obszary Natura 2000), 

 

 przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne (dostawy) niewymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (np. 
zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń, aparatury badawczej) bądź o charakterze „miękkim” (np. 
szkolenia, kampanie edukacyjne, zdobycie certyfikatów, potwierdzenie patentów). 

Podział projektów/przedsięwzięć 

 Grupa  
A 

 Grupa  
B 

 Grupa  
C 



Definicja projektu infrastrukturalnego: 
Przedsięwzięcie infrastrukturalne należy rozumieć jako przedsięwzięcie: 
a) wymagające uzyskania zezwolenia na inwestycję np. pozwolenia na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych/zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części lub  

b) przedsięwzięcie, które nie wymaga wydania zezwolenia na inwestycję, ale wiąże się z wykonaniem prac 
remontowych/ budowlanych/ konserwacyjnych (np. termomodernizacja, remont obiektu, bieżąca konserwacja 
obiektu).  

Przedsięwzięcie infrastrukturalne stanowi zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na 
przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu. Zgodnie z art. 1.2 dyrektywy OOŚ przez pojęcie 
przedsięwzięcia rozumie się: 
- wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów, 
- inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie, włącznie z wydobywaniem zasobów mineralnych. 

Definicja projektu nieinfrastrukturalnego: 
Projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym należy rozumieć jako projekt zakupowy, szkoleniowy, edukacyjny, 
reklamowy, badawczy, który nie powoduje ingerencji w środowisku lub nie polega na przekształceniu terenu  
lub zmianie jego wykorzystywania i nie wiąże się z jakimikolwiek pracami remontowymi/ budowlanymi/ 
konserwacyjnymi. 
 

 

Załączniki dokumentacji środowiskowej  



• w ramach Załącznika 2.1 pełną dokumentację z przeprowadzonego postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub z postępowania w sprawie wydania innej 
decyzji inwestycyjnej dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 
(dla przedsięwzięć, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
obszar Natura 2000), 

• w ramach Załącznika 2.2 odpowiednio wypełniony (w pełnym zakresie) Formularz do wniosku o 
dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ, 

• w ramach Załącznika 2.3 wypełnione Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie 
obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy). 

Uwaga: 

 Jeżeli dla przedsięwzięcia zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w treści 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowieniu RDOŚ, umieszczono informację o przeanalizowaniu wpływu inwestycji 
na obszary Natura 2000 i nie stwierdzono potencjalnego negatywnego oddziaływania, to nie należy załączać Załącznika 2.3. 
Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. W przypadku, gdy nie przeprowadzono 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale przedsięwzięcie wpisuje się w zakres 
inwestycji, dla których IZ RPO WK-P odstąpiła od konieczności dostarczenia Załącznika 2.3. to również nie należy dostarczać tego 
załącznika.  

Dla przedsięwzięć z grupy A należy dostarczyć: 

Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 



Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 



• Budowa kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości 1,1 km. 

• Budowa parkingu o powierzchni 0,22 ha na obszarze chronionego krajobrazu. 

• Zakup i montaż urządzeń do przetwarzania odpadów z folii. 

• Zakup i montaż kabiny lakierniczej wykorzystującej rozpuszczalniki organiczne w procesie nakładania 
farb. 

• Zakup i montaż urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych o zdolności produkcyjnej 25 ton/rok, 
przy czym wnioskodawca posiada już w tym zakładzie instalację do produkcji wyrobów cukierniczych 
o zdolności produkcyjnej 30 ton/rok. 

• Zakup i montaż instalacji do pakowania nawozów sztucznych. 

• Zakup i montaż urządzenia do produkcji betonu o zdolności 20 ton/dobę. 

• Zakup i montaż urządzeń do produkcji pojemników z blach. 

Przykłady przedsięwzięć z grupy A: 

Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 



• odpowiednio wypełniony Załącznik 2.2 (w ograniczonym zakresie) Formularz do wniosku o 
dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ, 

• Załącznik 2.3 Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 
(jeśli dotyczy). 

Uwaga: 

 Nie należy składać Załącznika 2.1, chyba, że w trakcie oceny projektu pod kątem zgodności z kryteriami dotyczącymi ochrony 
środowiska IZ RPO WK-P będzie miała wątpliwości co do konieczności przeprowadzenia właściwego postępowania 
środowiskowego. W takim wypadku konieczne będzie dostarczenie pisma wnioskodawcy skierowanego do organu oraz 
odpowiedzi właściwego w sprawie organu, potwierdzającej, że dla danego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub dostarczenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w 
sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 (dla 
przedsięwzięć, dla których odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000). 

 

Wymagania dla przedsięwzięć z grupy B: 

Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 



Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa do wniosku  
o dofinansowanie projektu 



• Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej. 

• Budowa placu zabaw o powierzchni 0,1 ha przy budynku przedszkola, przy czym powierzchnia 
zabudowy przedszkola i pozostałych terenów przekształconych wynosi 0,5 ha, a obszar objęty jest 
mpzp i zlokalizowany poza obszarami chronionymi. 

• Przebudowa obiektu użyteczności publicznej nie zwiększająca powierzchni zabudowy (wewnętrzne 
pomieszczenia). 

• Remont świetlicy wiejskiej. 

• Rewitalizacja parku w zakresie wykonania alejek pieszo-rowerowych, korekty drzewostanu, 
wykonania obiektów małej architektury. 

• Budowa ścieżki pieszo-rowerowej bez przebudowy drogi. 

Przykłady przedsięwzięć z grupy B: 

Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 



Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 

 

• należy złożyć Załącznik 14. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przestrzegania zasad ochrony 
środowiska, 

• nie należy składać Załącznika 2.1, chyba, że w trakcie oceny projektu pod kątem zgodności z kryteriami 
dotyczącymi ochrony środowiska IZ RPO WK-P podejmie wątpliwości co do konieczności przeprowadzenia 
właściwego postępowania środowiskowego. Wówczas konieczne będzie dostarczenie pisma wnioskodawcy 
skierowanego do organu oraz odpowiedzi właściwego w sprawie organu, potwierdzającej, że dla danego 
przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• nie należy składać Załącznika 2.2 Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie OOŚ (chyba, 
że projekt dotyczy inwestycji nieinfrastrukturalnej, dla której współczynnik wysokości wydatków na cele 
dotyczące zmian klimatu związanych z realizacją projektu, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 
215/2014 wynosi więcej niż 0%, np. zakup taboru niskoemisyjnego, patrz Instrukcja wypełniania Załącznika 
2.2), 

• nie należy składać Załącznika 2.3 Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów 
Natura 2000 (chyba, że zajdą szczególne przypadki określone w Instrukcji wypełniania załączników) 

Dla przedsięwzięć z grupy C : 



Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa do wniosku  
o dofinansowanie projektu 



Niezbędna dokumentacja w zakresie ochrony środowiskowa  
do wniosku o dofinansowanie projektu 

• Przeprowadzenie kampanii promocyjnej. 

• Zakup i montaż urządzeń do produkcji betonu o zdolności produkcyjnej poniżej 5 ton/dobę, przy 
czym wnioskodawca posiada na terenie zakładu instalacje o produkcji 5 ton/dobę. 

• Zakup i montaż urządzeń do laserowego cięcia stali. 

• Zakup sprzętu komputerowego. 

• Zakup i montaż urządzeń do pakowania produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej 15 ton/rok, 
przy czym wnioskodawca nie posiada innych tego typu instalacji.  

• Zakup i montaż urządzeń do produkcji syropów o zdolności produkcyjnej 20 ton/rok przy czym 
wnioskodawca na terenie zakładu posiada już instalację do produkcji syropów o zdolności 
produkcyjnej 60 ton/rok. 

• Stworzenie innowacyjnych aplikacji komputerowych i programów w przedsiębiorstwie. 

Przykłady przedsięwzięć z grupy C: 
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W szczególnych przypadkach, gdy po uzyskanej decyzji środowiskowej, przeprowadzono procedurę ponownej oceny OOŚ na 
etapie wydawania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOŚ (np. decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), dostarczona do IZ RPO dokumentacja środowiskowa 
powinna składać się z następujących elementów: 
• dokument, z którego wynika co było powodem konieczności przeprowadzenia ponownej OOŚ (przypadki określono w 

art. 88 ust. 1 ustawy OOŚ), 
• wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, na etapie której przeprowadza się ponowną OOŚ, 
• wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia – o ile wnioskodawca wystąpił do 

właściwego organu o ustalenie zakresu raportu, 
• postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i ustalające jego zakres – o ile zostało wydane w toku procedury ponownej 
OOŚ, 

• opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o zakresie raportu OOŚ (jeśli dotyczy), 
• opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakresie raportu OOŚ (jeśli dotyczy), 
• opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań 

realizacji inwestycji, 
• postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie uzgodnienia środowiskowych 

uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, 
• decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia, na etapie której przeprowadzono ponowną OOŚ, 
• dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji inwestycyjnej. 

W przypadku przeprowadzenia procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko należy dostarczyć: 



• Prawidłową kolejność decyzji administracyjnych określa art. 72 ust. 1 i ust. 1a ustawy OOŚ 

Niewłaściwa kolejność uzyskiwania decyzji administracyjnych 

 Decyzja o środowiskowych  
uwarunkowaniach  Decyzja lokalizacyjna 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę/ 

Zgłoszenie robót budowlanych 

• Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy OOŚ uzyskanie między innymi: 

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na 
wznowienie robót budowlanych, 

b) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, 

c) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 
wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód, 

d) dokonanie zgłoszenia budowy wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części 

następuje po uprzednio przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 



• § 3 ust. 2 pkt 2 – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również 
przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, 
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile 
progi te zostały określone. 

• Przykłady zastosowania:  

 DUŚ wymagana (istniejący zakład zajmujący się pakowaniem i puszkowaniem owoców i warzyw o zdolności produkcyjnej 60 ton/rok 
zamierza zakupić i zamontować kolejną instalację do pakowania i puszkowania owoców o zdolności produkcyjnej 55 ton/rok) 

 DUŚ niewymagana (istniejący zakład zajmujący się pakowaniem i puszkowaniem owoców i warzyw o zdolności produkcyjnej 60 
ton/rok zamierza zakupić i zamontować kolejną instalację do pakowania i puszkowania owoców o zdolności produkcyjnej 20 ton/rok) 

 

• § 3 ust. 2 pkt 3 – do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również nieosiągające 
progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami 
planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego 
zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1; przy czym przez planowane przedsięwzięcie  rozumie  się  w tym  
przypadku  przedsięwzięcie,  w stosunku  do  którego  zostało  wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania  jednej  z decyzji,  o 
których  mowa  w art. 72  ust. 1 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, lub dokonano 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy 

• Przykłady zastosowania:  

 DUŚ wymagana (istniejący zakład zajmujący się pakowaniem i puszkowaniem owoców i warzyw o zdolności produkcyjnej 20 ton/rok 
zamierza zakupić i zamontować kolejną instalację do pakowania i puszkowania owoców o zdolności produkcyjnej 35 ton/rok) 

 DUŚ niewymagana (istniejący zakład zajmujący się pakowaniem i puszkowaniem owoców i warzyw o zdolności produkcyjnej 20 
ton/rok zamierza zakupić i zamontować kolejną instalację do pakowania i puszkowania owoców o zdolności produkcyjnej 20 ton/rok) 

Problematyka § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia OOŚ 
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W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie sam ustalić czy dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, powinien wystąpić o opinię do właściwego w sprawie organu ds. ochrony środowiska 
(w zależności od właściwości miejscowej i rzeczowej organu), zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy OOŚ. Najczęściej jednak będzie 
to wójt, burmistrz, prezydent miasta lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. Pismo z zapytaniem do właściwego 
organu powinno zawierać dane dotyczące przedsięwzięcia w takim stopniu szczegółowości, aby organ mógł wydać opinię w 
oparciu o kompletne i rzetelne informacje o inwestycji. Wśród niezbędnych informacji do organu powinny być 
przedstawione, między innymi takie dane jak: 

 

• numer i powierzchnia działki inwestycyjnej (lub działek) i jej położenie względem obszarów chronionych, o których mowa w ustawie 
o ochronie przyrody (np. obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu), 

• opis planowanego przedsięwzięcia (wszystkich planowanych do zakupu urządzeń/maszyn, ich przeznaczenie/funkcja, opis 
planowanych do wybudowania/przebudowania obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą), 

• informacja o powierzchni zabudowy planowanych obiektów oraz o zabudowie już istniejącej na terenie działki – informacje o 
obecnym zagospodarowaniu działki, na której ma być realizowana inwestycja (w tym należy podać powierzchnię terenów już 
przekształconych i zabudowanych na terenie działki oraz powierzchnię planowaną do zabudowy i przekształcenia, w tym 
powierzchnię infrastruktury towarzyszącej – między innymi dróg dojazdowych, chodników, parkingów, placów, trawników). Pojęcie 
„powierzchnia terenu przeznaczona do przekształcenia” oznacza powierzchnię terenu, której rzeczywisty sposób zagospodarowania 
ulegnie zmianie w związku z realizacją przedsięwzięcia, co oznacza zarówno zmiany krótko- i długoterminowe. Jest to zatem 
powierzchnia, która ulegnie zmianie w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tego pojęcia rozumie się powierzchnię dróg 
wewnętrznych, dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników, placów składowych, placów budowy, podjazdów i ramp, a także inne 
powierzchnie utwardzone, jak również usunięcie płatów roślinności i urządzenie terenu według woli inwestora (np. niwelacja terenu, 
zasypanie oczek wodnych, drenaż terenów zabagnionych i zawilgoconych, usunięcie zbiorowisk roślinnych i zastąpienie ich między 
innymi urządzoną zielenią – trawniki, obsadzenie krzewami i drzewami), 
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• opis całego procesu technologicznego, który będzie prowadzony dzięki realizacji projektu (w tym opis głównych materiałów, 
które będą używane do produkcji i ich charakterystyka) – jeśli dotyczy, 

• wskazanie czy w trakcie produkcji zastosowane będą procesy związane z powierzchniową obróbką z użyciem rozpuszczalników 
organicznych lub inne procesy fizyczne, chemiczne lub elektrolityczne (np. nakładanie powłok metalicznych) – jeśli dotyczy, 

• wskazanie czy używane będą rozpuszczalniki organiczne lub substancje zawierające rozpuszczalniki organiczne (np. w farbach, 
lakierach, klejach) i w jakiej ilości – jeśli dotyczy, 

• opis obecnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z przedstawieniem, w jaki sposób zmieni się proces produkcyjny w 
wyniku realizacji zaplanowanej inwestycji, jakie zostaną wprowadzone do oferty nowe produkty/usługi. W przypadku projektów, 
które stanowią rozszerzenie obecnie prowadzonej działalności gospodarczej niezwykle istotne jest także podanie informacji o 
obecnej zdolności produkcyjnej każdej istniejącej w danym zakładzie instalacji, w jednostce wskazanej w rozporządzeniu OOŚ 
(np. t/rok, t/dobę) oraz informacji o ile zdolność ta zwiększy się, gdy zostanie zainstalowana nowa instalacja (w odniesieniu do 
instalacji, w stosunku do których w rozporządzeniu OOŚ określono progi ilościowe), przy czym „zdolność produkcyjną” należy 
rozumieć jako największą ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych 
warunkach pracy instalacji – jeśli dotyczy. 



Niezbędna dokumentacja środowiskowa – podsumowanie 

• W ramach załącznika 2.1 Dokumentacja z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko należy dostarczyć: 

 pełną dokumentację z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko lub oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 

LUB 

 w przypadku wątpliwości co do kwalifikacji przedsięwzięcia pismo wnioskodawcy 
skierowane do organu oraz odpowiedź właściwego w sprawie organu, potwierdzająca, 
że dla danego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

• W ramach załącznika 2.2 Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko należy dostarczyć: 

 wypełniony odpowiednio na poszczególnej grupy przedsięwzięć (zgodnie z Instrukcją 
wypełniania załączników) Formularz OOŚ, 

 podczas wypełniania poszczególnych punktów należy zwrócić szczególną uwagę na 
pytania zawarte w punktach 3.1., 3.2. i 3.3. – kwestie związane ze zmianami klimatu. 
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Wypełnianie Formularza OOŚ (Załącznik 2.2.) ze względu na podział przedsięwzięć 

 
A 

W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych (lub 
nieinfrastrukturalnych) wymienionych w § 2 lub § 3 
rozporządzenia OOŚ (załączniku I lub II dyrektywy OOŚ), a zatem 
zgodnie z art. 72 ust. 1 wymagających uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub przedsięwzięć 
niewymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ, ale mogących 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (dla tego typu 
przedsięwzięć RDOŚ stwierdził konieczność przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na obszary Natura 2000) w Formularzu 
OOŚ należy wypełnić następujące punkty: 

 

Punkt 1.1. – zgodnie Instrukcją, 
Punkt 2. – zgodnie z Instrukcją, 
Punkt 3. – zgodnie z Instrukcją, 
Punkt 4. – zgodnie z Instrukcją. 

 

B 
W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych niewymienionych 
w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (niewymagających wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i niemających 
znaczącego wpływu na obszary Natura 2000 (uzyskano 
zaświadczenie od RDOŚ o braku negatywnego wpływu na obszary 
Natura 2000 lub właściwy w sprawie organ administracji stwierdził 
brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary 
Natura 2000) w Formularzu OOŚ należy wypełnić następujące 
punkty: 

 
Punkt 2. – zgodnie z Instrukcją 
Punkt 3. – zgodnie z Instrukcją, 
Punkt 4. – należy zaznaczyć „Nie dotyczy”. 
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Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000– podsumowanie 

 W celu uzyskania Załącznika 2.3 Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 

należy: 

 wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, 

wniosek można pobrać ze strony RDOŚ: 

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zaswiadczenie-organu-odpowiedzialnego-za-monitorowanie-obszarow-natura-2000  

 tytuł i zakres projektu, który wnioskodawca przedstawia we wniosku o wydanie Zaświadczenia Natura 2000 musi 

być spójny z danymi umieszczonymi we wniosku o dofinansowanie projektu,  

 w nagłówku Zaświadczenia należy uzupełnić pole „Pieczęć lub nazwa i adres Wnioskodawcy”, 

 dokumenty (kopie dokumentów dostarczane w ramach 2 kompletów dokumentacji projektowej) powinny być 

poświadczone za zgodność z oryginałem, 

 Zaświadczenia Natura 2000 nie uzyskuje się m.in. dla przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (np. obejmujących 

sam zakup sprzętu) i szeregu innych inwestycji – szczegóły w Instrukcji wypełniania załączników 



Weryfikacja spójności dokumentacji 

• Zakres przedmiotowy Formularza do wniosku o dofinansowanie projektu (np. sekcja C.1. i C.2. 
wniosku) i załączników (projektów budowlanych, decyzji środowiskowych, zgłoszeń robót 
budowlanych/decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania) powinien 
być spójny. Ewentualne niespójności powinny być wykazane w ramach załącznika 14. Oświadczenie 
wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej.  

• Zakres obszarowy wskazany w załącznikach do wniosku o dofinansowanie projektu powinien być 
spójny. Ewentualne niespójności w numerach działek powinny być wykazane w ramach załącznika 
6. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu, w tabeli 
rozbieżności.  

• Jeśli projekt zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000 lub bezpośrednio z nim sąsiaduje to 
wypełnione powinny być przesłanki art. 96 ust. 1 ustawy OOŚ (np. poprzez odpowiednie zapisy w 
decyzji o pozwoleniu na budowę, piśmie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych, itd.) 

• W przypadku braku pisma od właściwego organu w sprawie wydania decyzji środowiskowej należy 
przeanalizować czy przedsięwzięcie jest wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 
2016 r., poz. 71). W przypadku wątpliwości, wnioskodawca powinien wystąpić do właściwego organu 
o analizę przedsięwzięcia pod kątem wymogu uzyskania decyzji środowiskowej (dotyczy to również 
przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych, zwłaszcza instalacji technologicznych/urządzeń przemysłowych).  



Weryfikacja złożonej dokumentacji w DW EFRR 

• Weryfikacji dokumentacji w zakresie OOŚ dokonuje Zespół ds. OOŚ działający w ramach Wydziału Wyboru 
Projektów Departamentu Wdrażania EFRR. 

• Weryfikacja odbywa się na kartach oceny merytorycznej – część OOŚ. Karta również obejmuje 3 części (A, B, 
C – dla różnych typów przedsięwzięć, podobnie jak wskazano to w Instrukcji wypełniania załączników) i w 
zależności od przedsięwzięcia uzupełniana jest tylko ta część, która dotyczy projektu. Karty dostępne są do 
wglądu pod ogłoszeniem o konkursie. 

• Weryfikacja dokumentacji w zakresie OOŚ jest dokonywana na podstawie właściwych przepisów krajowych, 
wspólnotowych, wytycznych oraz Instrukcji wypełniania załączników. 

• Weryfikacja załączników (Formularz OOŚ, Zaświadczenia RDOŚ odnośnie Natury 2000) obejmuje miedzy 
innymi: 

 weryfikację kompletności załączników, 

 spójność informacji podanych w ww. załącznikach z formularzem wniosku o dofinansowanie projektu 
oraz dokumentacją środowiskową), w tym np. zgodność zakresu rzeczowego i obszarowego, spójność 
informacji podanych we wniosku o dofinansowaniem projektu, zgodność danych wskazanych w 
Formularzu OOŚ z pozostałą dołączoną dokumentacją. Weryfikacja spójności dokumentacji jest 
badana w oparciu o Wniosek o dofinansowanie projektu, Załącznik 5. Dokumentację 
techniczną/specyfikację zadań w ramach projektu, Załącznik 6. Oświadczenie o prawie do 
dysponowania nieruchomością oraz Załącznik 14. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności 
projektowej.  

 



Weryfikacja złożonej dokumentacji 

• Weryfikacja dokumentacji z postępowania w sprawie OOŚ / postępowania naturowego lub braku wymogu 
przeprowadzenia tych postępowań obejmuje między innymi: 

 weryfikację kompletności załączników, 

 weryfikację spójności informacji zawartych w dokumentacji środowiskowej z formularzem wniosku o 
dofinansowanie projektu oraz innymi załącznikami (m.in. zezwoleniem na inwestycję, projektami 
budowlanymi – zakres rzeczowy i obszarowy), 

 weryfikację poprawności złożonej dokumentacji (badanie poszczególnych etapów postępowania 
środowiskowego, właściwości organu, odniesienie do zapisów ramowej dyrektywy wodnej, 
środowiskowych  uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, adaptacji i mitygacji do zmian 
klimatu, w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000: analizę wariantową, 
streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, ponadto procedurę udziału 
społeczeństwa-także na etapie uzupełnień raportu, ewentualny podział przedsięwzięcia), 

 prawomocność decyzji środowiskowych i decyzji inwestycyjnych, na etapie wydawania których 
przeprowadzono właściwe postępowanie naturowe,  

 kolejność wydawania decyzji inwestycyjnych oraz fakt uwzględnienia decyzji środowiskowej w decyzjach 
następczych 

 w przypadku projektów infrastrukturalnych niewymagających wydania decyzji środowiskowej weryfikację 
spójności zakresu obszarowego i rzeczowego pomiędzy wnioskiem o dofinansowanie projektu a  
dostarczonym zezwoleniem na inwestycję i dokumentacją techniczną 



Weryfikacja projektów typu C 

 

W przypadku, projektów związanych z przedsięwzięciami nieinfrastrukturalnymi (dostawy) niewymienionymi w 
§ 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (zakup wyposażenia, sprzętu, urządzeń, aparatury badawczej) bądź o charakterze 
„miękkim” (szkolenia, kampanie edukacyjne, zdobycie certyfikatów, potwierdzenie patentów) w ramach oceny 
OOŚ należy dostarczyć tylko Załącznik 14. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przestrzegania zasad ochrony 
środowiska. 

 



Przykłady określenia typu projektu 

• Kategorie przedsięwzięć (A, B, C) dla przykładowych inwestycji: 
- Zakup wyposażenia laboratorium. 
- Budowa niewielkiego budynku na obszarze Natura 2000, dla którego RDOŚ wydał postanowienie o 

odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. 
- Budowa budynku na potrzeby realizacji prac badawczych, dla którego nie jest wymagane uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ani przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na obszary Natura 2000. 

- Zakup maszyn produkcyjnych i remont pomieszczenia produkcyjnego, dla którego nie jest 
wymagane dokonanie zgłoszenia robót budowlanych/zmiany sposobu użytkowania czy uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę. 

- Budowa drogi gminnej, dla której wymagane było przeprowadzenie postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

- Konserwacja ścian kościoła, dla której nie było wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. 

- Budowa ścieżki rowerowej, dla której nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ale był wymóg przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na obszary Natura 2000.  

- Przeprowadzenie procesu certyfikacji patentowej. 
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B 

B 

B 

A 
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