
 
Pojęcie „zezwolenia na inwestycj ę” w rozumieniu formularza wniosku o dofinansowanie w 
części dot. OO Ś 
 

1. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego otrzymało pismo Komisji Europejskiej z 20.10.2009 r. 
(znak: DG REGIO.H1/MT/spD(2009) 880600 dotyczące wymogów wniosku o dofinansowanie 
dla duŜych projektów (Aneks XXI i XXII Rozporządzenia KE nr 1828/2006). Pismo jest 
dostępne na stronie MRR www.mrr.gov.pl w zakładce: Fundusze Europejskie/Ocena 
oddziaływania na środowisko. 

 
2. W szczególności naleŜy wskazać na wyjaśnienia KE odnośnie interpretacji pojęcia 

„zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu formularza wniosku o dofinansowanie w zakresie 
OOŚ. 

 
3. PoniŜsze wyjaśnienia i zalecenia odnośnie wypełniania załącznika w zakresie OOŚ dotyczą 

zarówno „duŜych” projektów w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006, jak i projektów 
nie będących projektami „duŜymi”. 

 
Pojęcie „zezwolenia na inwestycj ę” wg stanowiska KE 
 

4. Zgodnie ze stanowiskiem KE pojęcie „zezwolenie na inwestycję” w rozumieniu formularza 
OOŚ naleŜy interpretować jako instrument dla sprawdzenia gotowości projektu do ubiegania 
się o dofinansowanie (niezaleŜnie od tego czy ocena oddziaływania na środowisko była 
prowadzona, czy teŜ nie). 

 
Zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie 

 
5. Ze względu na stanowisko KE zachodzi konieczność modyfikacji podejścia w zakresie 

wypełniania formularza przewidzianego w Wytycznych MRR w zakresie pkt F.3.1.1.: „Czy 
wydano juŜ zezwolenie na realizację projektu?”: 

 
a) Kwadrat pierwszy (Tak) naleŜy zaznaczyć, gdy beneficjent: 

i. posiada decyzję budowlaną1 albo 
ii. uzyskał juŜ wszystkie planowane decyzje budowlane – jeŜeli beneficjent 

zamierza realizować przedsięwzięcie etapami2. 
 
W takim wypadku, naleŜy wypełnić pole tekstowe w pkt F.3.1.2. 
 

6. Kwadrat drugi (Nie) naleŜy zaznaczyć, gdy beneficjent: 
i. nie uzyskał jeszcze decyzji budowlanej albo 
ii. nie uzyskał jeszcze wszystkich planowanych decyzji budowlanych – jeŜeli 

beneficjent zamierza realizować przedsięwzięcie etapami.  
 
W przypadku realizacji przedsięwzięcia etapami naleŜy wypełnić pole tekstowe w pkt 
F.3.1.3 i F.3.1.4. wymieniając uzyskane decyzje budowlane oraz wskazując planowane 
daty złoŜenia poszczególnych wniosków o wydanie decyzji budowlanych oraz 
spodziewanego terminu ich wydania. 

 
Kwestie zwi ązane z dostosowaniem wniosków o dofinansowanie 
 

7. Formularz wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ stanowi jedynie instrument grupowania 
informacji dotyczących OOŚ i sposób jego wypełnienia nie stanowi o prawidłowości procedur 
środowiskowych dla danego projektu. 

 

                                                 
1 Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o „decyzji budowlanej” naleŜy przez to rozumieć kaŜdą decyzję uprawniającą do 
rozpoczęcia robót budowlanych a takŜe sytuację, kiedy w wyniku braku sprzeciwu właściwego organu beneficjent jest 
uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w trybie art. 30 ustawy Prawo budowlane. 
2 Tj. na podstawie posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskać szereg decyzji budowlanych dla 
poszczególnych zadań 



8. W związku z powyŜszym oraz stanowiskiem KE zaleca się przyjęcie następującego podejścia 
w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ: 

 
a) projekty, dla których beneficjenci nie zło Ŝyli jeszcze wniosków o dofinansowanie  

naleŜy wypełniać formularz wniosku zgodnie z ww. zaleceniami; 
 
b) projekty, dla których beneficjenci zło Ŝyli ju Ŝ wnioski o dofinansowanie  

1) projekty nie b ędące „du Ŝymi” 

i. ubiegające się o dofinansowanie (w trakcie oceny) - właściwe Instytucje 
Zarządzające mogą podjąć decyzję o odpowiedniej korekcie złoŜonych 
wniosków o dofinansowanie w trakcie trwającej krajowej procedury oceny 
danego projektu; 

ii. dla których dofinansowanie zostało juŜ przyznane (ocena zakończona) – 
dotychczasowe wnioski zachowują swoją waŜność bez konieczności 
dokonywania obligatoryjnych korekt. 

2) projekty „du Ŝe”  

i. będące w trakcie oceny albo zatwierdzone do dofinansowania ale jeszcze 
nie przekazane  do KE – naleŜy dokonać ewentualnej stosownej korekty 
we wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ; 

ii. zatwierdzone do dofinansowania i przekazane  do KE - naleŜy dokonać 
stosownej korekty we wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ 
wyłącznie na wskazanie KE. 

 
9. PowyŜsze zalecenia zostaną formalnie wprowadzone do Wytycznych MRR w sprawie OOŚ 

jednakŜe powinny być stosowane od dnia otrzymania ww. zaleceń. 
 
10. Uwaga!:  wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie zg odnie z dotychczasowym 

podej ściem przewidzianym w Wytycznych MRR w sprawie OO Ś nie mo Ŝe stanowi ć 
podstawy jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla  beneficjentów w zakresie 
ubiegania si ę o dofinansowanie ze środków UE!  

 


