Komunikat w zakresie wymogu/braku wymogu dostarczania dokumentacji środowiskowej
w ramach załącznika 2.1. do wniosku o dofinansowanie projektu
(konkurs RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16
Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP)
W związku z doświadczeniami z oceny poprzednich konkursów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
w województwie kujawsko-pomorskim oraz pojawiającymi się problemami w zakresie weryfikacji
wniosków o dofinansowanie projektów pod kątem oceny oddziaływania na środowisko, Instytucja
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020, dalej: IZ RPO, pragnie przypomnieć najistotniejsze zapisy Instrukcji wypełniania
załączników w zakresie dokumentacji środowiskowej koniecznej do dostarczenia w ramach wniosku
o dofinansowanie projektu.
Przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego Wnioskodawca powinien w pierwszej kolejności
ustalić jakiego typu przedsięwzięcie będzie realizował oraz w miarę możliwości określić
przewidywany obszar, na który może dane przedsięwzięcie oddziaływać. 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 (str. 17 Instrukcji wypełniania
załączników):






przedsięwzięcia infrastrukturalne (lub sporadycznie nieinfrastrukturalne) wymienione w § 2
lub § 3 rozporządzenia ooś (załączniku I lub II dyrektywy ooś), a zatem zgodnie z art. 72 ust. 1
ustawy ooś 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) – w takim
przypadku, w ramach załącznika 2.1 do wniosku o dofinansowanie projektu, KONIECZNE
będzie dostarczenie pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania w zakresie
ooś, str. 22 Instrukcji wypełniania załączników;
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)
– w takim przypadku, w ramach załącznika 2.1 do wniosku o dofinansowanie projektu,
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 (z wyłączeniem
przypadków jak np. remonty/adaptacje/niewielkie przebudowy obiektów budowlanych
wiążące się z niewielkim wzrostem powierzchni użytkowej czy powierzchni zabudowy) lub
pełną dokumentację z przeprowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji
inwestycyjnej dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000
(dla przedsięwzięć, dla których odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000), str. 29 Instrukcji wypełniania załączników;
przedsięwzięcia nieinfrastrukturalne (dostawy) niewymienione w § 2 lub § 3 rozporządzenia
ooś (niewymagające wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach np. zakup taboru,
sprzętu, urządzeń, systemów informatycznych) – w takim przypadku, w ramach załącznika
2.1 do wniosku o dofinansowanie projektu, NIE BĘDZIE KONIECZNE 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 (UWAGA! w przypadku, gdy planowane do zakupu

elementy stanowić będą fragmenty linii technologicznych lub mogą stanowić elementy
przedsięwzięć z rozporządzenia ooś np. maszyny wykorzystujące rozpuszczalniki organiczne
lub wykorzystywane do pokrywania powłokami metalicznymi, wówczas KONIECZNE będzie
dostarczenie pisma skierowanego do organu i odpowiedzi od właściwego organu), str. 30
Instrukcji wypełniania załączników.
W celu ułatwienia, IZ RPO, przygotowała wzór zapytania do właściwego organu ds. ochrony
środowiska. Wzór zapytania znajduje się pod ogłoszenie o konkursie z poddziałania 1.6.2 w zakładce
Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ.
IZ RPO przypomina także, że w przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie właściwej procedury
środowiskowej, wówczas na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu należy dostarczyć
ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub ostateczną decyzję inwestycyjną (np.
decyzję o warunkach zabudowy lub pozwolenie na budowę), na etapie wydawania której
przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Pozostałe wymagane załączniki dla projektów infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych, które
należy dostarczyć do wniosku o dofinansowanie projektu, zostały wskazane na str. 18 Instrukcji
wypełniania załączników.
Dodatkowych informacji udzielają telefonicznie pracownicy Zespołu ds. Oceny Oddziaływania na
Środowisko pracujący w ramach Biura Oceny Merytorycznej Departamentu Wdrażania EFRR pod
numerem telefonu 56 62 18 691 oraz 56 62 18 761 w godzinach od 13.00-15.30 w poniedziałki, środy
i czwartki oraz w godzinach 15.00-17.00 we wtorki i 12.00-14.00 w piątki.

Przykłady przedsięwzięć, dla których NIE BĘDZIE WYMAGANE złożenie pisma do właściwego organu
ds. ochrony środowiska oraz uzyskanie odpowiedzi od właściwego organu i złożenie ich w ramach
wniosku o dofinansowanie projektu:
1. Zakup oprogramowania informatycznego w celu usprawnienia procesów w przedsiębiorstwie
lub stworzenia innowacyjnych aplikacji.
2. Remont/niewielka przebudowa obiektu budowlanego w celu utworzenia gabinetów
medycznych/biur.
3. Zakup sprzętu medycznego/sprzętu do prowadzenia robót budowlanych/sprzętu do ćwiczeń
itp.
4. Utworzenie niewielkiego punktu diagnostyki pojazdów.
Przykłady przedsięwzięć, dla których BĘDZIE WYMAGANE złożenie pisma do właściwego organu ds.
ochrony środowiska oraz uzyskanie odpowiedzi od właściwego organu (lub pełnej dokumentacji
środowiskowej o ile będzie konieczna) i złożenie ich w ramach wniosku o dofinansowanie projektu:
1. Budowa hali produkcyjnej i zakup parku maszynowego.
2. Zakup maszyn do przetwarzania odpadów.
3. Zakup maszyn poligraficznych wykorzystujących w farbach/klejach np. rozpuszczalniki
organiczne.
4. Zakup pieca do wytopu żeliwa.
5. Zakup ciągu technologicznego do pakowania produktów/półproduktów chemii organicznej
lub nieorganicznej.
6. Zakup urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych.
7. Zakup urządzeń do pokrywania elementów powłokami metalicznymi.
8. Zakup urządzeń do produkcji elementów pojazdów.

