Posiedzenie Grupy roboczej do Spraw Ocen oddziaływania na
środowisko
Informacje Instytucji wdrażających krajowe i regionalne
programy operacyjne w zakresie wymogu uzyskiwania
deklaracji wodnych i Natura 2000 w związku z uchyleniem
wytycznych MŚ
Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
We wszystkich ogłoszonych konkursach po unieważnieniu Wytycznych ooś zostały wprowadzone
uproszczenia dotyczące przedkładania deklaracji wodnej i naturowej. Poniżej przykładowy zapis z
Instrukcji wypełniania załączników stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu dla Działania 8.2
Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej:
Podjęto decyzję o uproszczeniu procedur w następującym zakresie:
 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą
lokalizującą projekt i obszar Natura 2000 nie jest wymagana dla następujących przedsięwzięć:
•

projekty nieinfrastrukturalne,

•

kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach,

•

powietrzne pompy ciepła,

•

prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,

•

przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar NATURA 2000 w
ramach decyzji środowiskowej oraz przedsięwzięcia, dla których przeprowadzona została ocena
oddziaływania na obszar NATURA 2000 w myśl art. 98 ustawy OOŚ
oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami NATURA 2000:

•

wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków,

•

przebudowa obiektów mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in.
nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń),

•

obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych, termomodernizacja budynków.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

 Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie jest wymagana dla
następujących przedsięwzięć:
• przedsięwzięć, które uzyskały decyzję środowiskową, w treści której znajdują się wnioski z
przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na JCWP,
• projektów nieinfrastrukturalnych,
• termomodernizacji budynków,
• kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych na budynkach,
• powietrznych pomp ciepła,
• wszelkich prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz
budynków oraz remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII,
XXVIII, XXX z Załącznika do ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1332),
• zmian sposobu użytkowania istniejących budynków,
• prac związanych z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
• przebudowy obiektów innych niż ww. kategorie, mieszczące się w obrysie zewnętrznym ścian
parteru budynku (m.in. nadbudowy, przebudowy układu wewnętrznego pomieszczeń),
• obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.”

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
W RPO WP 2014 – 2020 po uchyleniu ministerialnych Wytycznych przyjęto nw. zasady:
 Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (deklaracja RDW)
• od uchylenia Wytycznych nie żąda się deklaracji (jeśli wnioskodawca ją uzyskał, może złożyć jako
załącznik dodatkowy);
• obowiązkowo do kwestii zgodności z RDW wnioskodawca musi się zawsze odnieść w zał.2.1.
Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś (odpowiednik części F wniosku o dofinansowanie
dużego projektu), w tym czy projekt wymagał zgłoszenia do aktualizacji Planu Gospodarowania
Wodami;
• jeśli jest decyzja środowiskowa (DSU) / ponowna ooś / w niektórych przypadkach oceny na obszar
NATURA 2000 (np. obszary morskie)– sprawdzane jest czy w postępowaniu analizowano wpływ
przedsięwzięcia na stan i cele środowiskowe JCW oraz ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych;
• jeśli DSU/ponowna ooś / ocena na obszar Natura 2000 nie była wymagana lub postępowanie ooś
było prowadzone na podstawie przepisów obowiązujących przed 18.03.2011 r. a są wątpliwości co do
wpływu projektu na stan i cele środowiskowe JCW
• weryfikowane są m.in. inne zezwolenia inwestycyjne, np. pozwolenia wodnoprawne i/lub
wnioskodawca proszony jest o inne dokumenty (np. ekspertyzy, operaty wodnoprawne, itp.).

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000
(deklaracja NATURA 2000)
•

obowiązkowo do kwestii wpływu na obszary Natura 2000 wnioskodawca musi się zawsze
odnieść w zał.2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś (odpowiednik części
F wniosku o dofinansowanie dużego projektu). Jest to wymagane zarówno dla projektu
infrastrukturalnego jak i nieinfrastrukturalnego;

•

dla projektów, które posiadają DSU / przeprowadzano ponowną ooś / ocenę oddziaływania
na obszar Natura 2000 – ustalenia dot. wpływu na obszary Natura 2000 weryfikowane są
przede wszystkim na podstawie treści wydanej DSU, uzgodnienia warunków realizacji przez
RDOŚ oraz zezwolenia inwestycyjnego, w ramach którego dokonano ooś / oceny na obszar
Natura;

•

dla projektów, które nie wymagają DSU / oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 –
wnioskodawca załącza deklarację Natura 2000 + kompletny wniosek, na podstawie którego
uzyskał to zaświadczenie.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Ministerstwo Rozwoju pismem z 18 maja 2017 r. znak EFRR-IV.40.29.2017.AGNR wskazał listę
przedsięwzięć, w stosunku do których przedłożenie deklaracji nie jest obligatoryjne, dla projektów
ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, w tym:
1. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 –
dotyczy wniosków o dofinansowanie projektów nieinfrastrukturalnych (zakup wyposażenia)
oraz projektów infrastrukturalnych, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 7 stycznia 2011 r. znak DOOŚ-idk.070.20.2011.JSz.sw;
2.
Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – dotyczy projektów
obejmujących:
• - termomodernizację budynków,
• - montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła,
• - prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynków,
• - wymiany źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
• - przebudowy obiektów w obrysie zewnętrznym ścian parteru istniejącego budynku
• - oraz energooszczędnego oświetlenia dróg.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Wdrażania EFRR uznaje za zasadne wprowadzenie braku obowiązku dołączania do
wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz
monitorowanie obszarów Natura 2000 dla przedsięwzięć wskazanych w piśmie Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z 25 lipca 2017 r., (znak DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1), których zakres w znacznym
stopniu pokrywa się z aktualnymi zasadami dokumentowania przez wnioskodawców zgodności
projektów ubiegających się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 z przepisami ochrony środowiska. Zasady wskazane w piśmie GDOŚ z 25
lipca 2017 r., w pełni uwzględniono w konkursach ogłaszanych od sierpnia 2017 r. Jednocześnie IZ
zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do przedstawienia deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz monitorowanie obszarów Natura 2000 w przypadkach,
gdy:
• W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności uzyskanej przed 1 stycznia 2017 r.,
nie uwzględniono wpływu przedsięwzięcia na wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe oraz
obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
• Inwestycje polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych obejmują prace dotyczące cieków i
zbiorników wodnych oraz ingerują w stosunki wodne na obszarze inwestycji,
• Innych szczególnych przypadkach związanych z przedmiotem ochrony w ramach obszaru Natura
2000 lub szczególnym zakresem rzeczowym projektu.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wyłączenie obowiązku uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną określono
na podstawie Protokołu ze spotkania Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na środowisko w ramach
krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo:
Środowisko dla Rozwoju” z dnia 1 lutego 2017 r. oraz pisemnej korespondencji z RDOŚ w Lublinie w
sprawie typów projektów, które ze względu na brak wpływu na jednolite części wód, nie wymagają
przedłożenia deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Załączenie deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie jest konieczne również w przypadku, jeżeli w trakcie
postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska (jako organ prowadzący postępowanie lub wydający opinię w ramach
postępowania) przeanalizował zgodność planowanej inwestycji z Ramową Dyrektywą Wodną
2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej (Dz.U.UE.L.00.327.1).

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Deklaracje wodne i naturowe nie są wymagane. Wnioskodawca samodzielnie wypełnia oświadczenie, iż
przedsięwzięcie realizowane w ramach przedmiotowego projektu nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco
oddziaływać na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
Oczywiście na etapie oceny wniosku o dofinansowanie następuje weryfikacja oświadczenia wnioskodawcy
(m.in. brane są pod uwagę zapisy rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko). Powyższe ustalenia zostały wdrożone dla konkursów ogłoszonych po likwidacji wytycznych w
zakresie ooś.
•

Zapisy w dokumentacji konkursowej przed zmianą:
W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych które nie zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tj. tzw. przedsięwzięć podprogowych) oraz które nie oddziałują na obszar Natura 2000
konieczne jest załączenie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
potwierdzającej brak negatywnego wpływu przedsięwzięcia na te obszary oraz deklaracji organu
odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzająca brak negatywnego wpływu na stan jednolitej
części wód. Wymagany jest również prawidłowo wypełniony załącznik nr 11a (wzór Formularza do wniosku
o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w dalszej części
instrukcji) oraz wypełnione przez wnioskodawcę oświadczenie o braku zastosowania krajowych i unijnych
przepisów o ochronie środowiska w odniesieniu do przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu
(wzór poniżej).

•

Zapisy w dokumentacji konkursowej po zmianie:
II. W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, które nie zostały wymienione w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (tj. tzw. przedsięwzięć podprogowych), oraz które nie oddziałują na obszar Natura 2000,
konieczne jest załączenie:
- prawidłowo wypełnionego przez wnioskodawcę załącznika nr 11a (wzór Formularza do wniosku o
dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w dalszej części instrukcji),
- wypełnionego przez wnioskodawcę oświadczenia o braku zastosowania w odniesieniu do przedsięwzięcia
realizowanego w ramach projektu, krajowych i unijnych przepisów o ochronie środowiska (wzór poniżej).

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
W związku z uchyleniem Wytycznych OOŚ, w ogłaszanych konkursach w ramach RPO WP na lata
2014-2020, istnieje konieczność dołączenia deklaracji "naturowej" i "wodnej" dla następujących
rodzajów projektów:
•

stanowiących przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko gdy w
postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie
analizowano wpływu projektu na obszary Natura 2000 oraz nie analizowano wpływu projektu
na cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej

•

nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (nie
wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) ale mających charakter
infrastrukturalny (czyli wymagających uzyskania „zezwolenia na inwestycję”, którymi są
decyzje z katalogu uwzględnionego 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, a także zgłoszenie, o którym mowa
w art. 72 ust. 1a ww. ustawy), gdy zakres tych projektów oraz ich lokalizacja wskazują na
możliwość potencjalnie znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000 lub wskazują na
znaczący wpływ projektu na cele środowiskowe RDW

•

Niezależnie od powyższego, IZ RPO WP kieruje się także zaleceniami pisma GDOŚ z
dnia 25.07.2017 r. znak DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1, zawierającego wskazówki co
do uproszczenia procedur weryfikacji projektów w powyższym zakresie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Instytucja Zarządzająca RPO WZ przyjęła następujące zasady:
•

Dla zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
- uchylono obowiązek przedstawiania zaświadczenia dla projektów, dla których wymagana jest decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach której przeprowadzono analizę (ocenę) oddziaływania
przedsięwzięcia na obszary Natura 2000;

•

Dla zaświadczenia organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
- uchylono obowiązek przedstawiania zaświadczenia dla:
a) projektów, w których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach której
przeprowadzono analizę (ocenę) oddziaływania przedsięwzięcia na jednolite części wód;
b) przedsięwzięć objętych katalogiem, potwierdzonym w ramach kontaktów roboczych KE (pismo Ministra
Rozwoju znak: DPI-XII.7610.3.5.2017.MS z 28.03.2017 r.), tj.:
– termomodernizacja budynków,
– kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła,
– wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków,
– prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,
– przebudowa obiektów, mieszcząca się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in.
nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.),
– energooszczędne oświetlenia ulic i dróg.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Przed ogłoszeniem każdego konkursu w ramach RPO WM 2014-2020 (środki EFRR)
przeprowadzana jest analiza konieczności dostarczania przez wnioskodawców dokumentacji
środowiskowej (w tym deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000 oraz deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną) oraz jej
zakresu, zakończona wprowadzeniem odpowiednich zapisów do poszczególnych regulaminów
konkursów.
Przykłady stosowanych uproszczeń:
1.

Dla projektów, dla których przeprowadzona została ocena oddziaływania na środowisko i w
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz raporcie oceny oddziaływania na
środowisko znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy przedsięwzięcia na jednolite
części wód (powierzchniowych i/lub podziemnych) deklaracja organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną nie jest wymagana.
2. Dla projektów, dla których w toku postępowania dotyczącego oceny oddziaływania na
środowisko przeprowadzono ocenę na obszary Natura 2000 deklaracja organu
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 nie jest załącznikiem
wymaganym.
3. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklaracja
właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie są co do zasady wymagane
w przypadku realizacji projektów nieinfrastrukturalnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
4.

5.

6.
-

Przy ocenie dokumentacji aplikacyjnej w części dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko brany pod
uwagę charakter projektu i nie przewiduje się obowiązku uzyskania deklaracji organu odpowiedzialnego za
gospodarkę wodną dla poniżej wskazanych kategorii projektów (nie będących projektami dużymi)
obejmujących:
termomodernizację budynków;
kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę,
przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
energooszczędne oświetlenia ulic i dróg.
Powyższe jest zgodne z zaleceniami wyrażonymi w piśmie Ministerstwa Rozwoju znak DPIXII.7610.3.5.2017.MS z dnia 28 marca 2017 r.
Wymóg załączenia do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000 uwarunkowany jest rodzajem i charakterem projektu np. deklaracja nie jest
wymagana w przypadku projektów polegających na zakupie taboru, zakupie oprogramowania, instalacji
powietrznych pomp ciepła.
Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, deklaracja właściwego
organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną nie są wymagane w przypadku typów projektów:
dotyczących pozyskania bonów na innowacje dla działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw,
dotyczących wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw,
dotyczących wsparcia prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na
doradztwo.
Stosowanie przedstawionych uproszczeń jest każdorazowo związane z indywidualną oceną danego projektu pod
kątem jego wpływu na obszary Natura 2000 oraz gospodarkę wodną.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
W ramach RPO WD 2014-2020 zastosowanie mają ujednolicone warunki składania do wniosku o
dofinansowanie zarówno dla Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura
2000 jak i Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Załączniki te
wymagane są dla przedsięwzięć zdefiniowanych w pkt. 13 ust. 1 art. 3 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, z późn.zm.), tj.
zamierzeń budowlanych lub innych ingerencji w środowisko polegających na przekształceniu lub zmianie
sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane
technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne
podmioty. Dodatkowo, w przypadku przedsięwzięć objętych rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest przedłożenie dokumentacji z
postępowania administracyjnego dot. decyzji środowiskowej. Ponadto ww. deklaracje nie są
obligatoryjne jeżeli w uzasadnieniu do decyzji środowiskowej, zawarto informacje dot. wpływu
przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz na stan jednolitych części wód i osiągnięcie dobrego stanu
wód/potencjału.
Przedmiotowe wymogi IZ RPO WD w zakresie załączników środowiskowych były od początku ogłaszania
konkursów.
Od 1 marca 2017 r. dodatkowo, jako usprawnienie systemu oceny projektów w zakresie OOŚ
wprowadzono likwidację obowiązku dołączania deklaracji wodnej (wystawianą przez RDOŚ) dla
przedsięwzięć nie objętych rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71).

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Po ustaleniach z RDOŚ w Opolu zadecydowano, że jedynie projekty z zakresu
termomodernizacji i infrastruktury oraz wyposażenia obiektów usług
społecznych nie będą musiały przedkładać deklaracji wodnych (odpowiedni
zapis znajdzie się w regulaminie naboru). Pozostałe typy projektów bez zmian
– zawsze wymagana deklaracja wodna i naturowa dla projektów
inwestycyjnych. Do chwili obecnej nie zastosowano jeszcze w praktyce
nowych ustaleń.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
IZ RPO WSL 2014-2020 zdecydowała, iż wymóg uzyskiwania deklaracji wodnych i naturowych będzie
obligatoryjny wyłącznie dla projektów o charakterze infrastrukturalnym - we wszystkich dedykowanych
obszarach wsparcia. Należy tutaj wspomnieć, iż wnioskodawca ma możliwość dołączenia przedmiotowych
deklaracji poza etapem oceny formalnej – nie później jednak niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie
projektu. Jest to działanie mające na celu odciążenie RDOŚ od ilości wystawianych dokumentów – występują o
nie najczęściej wnioskodawcy już wybrani do dofinansowania a nie wszyscy, którzy składają wnioski. Poniżej
lista działań wspieranych w ramach RPO WSL 2014 - 2020, dla których przedmiotowa deklaracja nie jest
wymagana:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– 1.1 - Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza –dla projektów nieinfrastrukturalnych
– 1.2 - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - dla projektów nieinfrastrukturalnych
– 1.3 - Profesjonalizacja IOB - dla projektów nieinfrastrukturalnych
2.1 - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
3.2 - Innowacje w MŚP
3.3 - Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej
3.4 - Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości
4.4 - Wysokosprawna kogeneracja
5.5 - Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych
6.2 - Transport kolejowy - dla projektów nieinfrastrukturalnych
10.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia - dla projektów nieinfrastrukturalnych
10.4 - Poprawa stanu środowiska miejskiego
12.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego - dla projektów nieinfrastrukturalnych
12.2 - Infrastruktura kształcenia zawodowego - dla projektów nieinfrastrukturalnych

Odciążeniem RDOŚ jest to, że nie wymaga się deklaracji dla wszystkich projektów już na ocenie formalnej lecz
po jej przejściu – czyli tylko dla tych które rokują na podpisanie umowy o dofinansowanie – doświadczenie
pokazuje, że ze względu na ocenę formalną lub ograniczoną alokację odpada nawet połowa wniosków.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
W związku z ustaleniami zawartymi w piśmie Ministra Rozwoju znak: DPI-XII.7610.3.5.2017.MS z 28.03.2017 r.)
Instytucja Zarządzająca RPO WiM na lata 2014-2020 przyjęła następujące zasady:
W piśmie MR wskazano katalog przedsięwzięć zwolnionych z konieczności uzyskania deklaracji RDW (dotychczas z
uzyskania ww. Deklaracji zwolnieni byli Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektów miękkich – zgodnie
z Wytycznymi OOŚ).
W związku z powyższym w kwietniu 2017 r . do Instrukcji wypełniania załączników (jeden z dokumentów
przedstawianych podczas ogłoszenia naboru/konkursu) wprowadzono zapis o zwolnieniu z obowiązku uzyskania
deklaracji RDW Wnioskodawców realizujących następujące projekty:
1. termomodernizację budynków;
2. kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
3. wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
4. prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
5. przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę,
przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
6. energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
W czerwcu 2017 r. uzupełniono zapisy Instrukcji wypełniania załączników wprowadzając następującą informację :
„(…) Jeżeli w trakcie postępowania w sprawie OOŚ kwestia oddziaływania przedsięwzięcia
na
jednolite
części
wód
była
analizowana
przez
odpowiednie
organy
i ostatecznie uznano, że nie będzie znaczącego negatywnego oddziaływania - w takiej sytuacji Deklaracja nie jest
wymagana. Załącznikiem do Wniosku dokumentującym analizę w zakresie oddziaływania projektu na jednolite części
wód jest wówczas dokumentacja z procedury OOŚ”
II.
W związku z pismem GDOŚ znak: DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1 z 25.07.2017) zawierającego propozycję dalszych
uproszczeń odnośnie Deklaracji RDW i Deklaracji Natura 2000 we wrześniu 2017 r. w Instrukcji wypełniania
załączników wprowadzono kolejne zapisy rozszerzające katalog inwestycji zwolnionych z konieczności uzyskania przez
Wnioskodawców ww. Deklaracji (zgodnie z propozycją zawartą w piśmie GDOŚ).

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

• Odnośnie Zaświadczenia Natura 2000 nie nastąpiły zmiany. Wymagane są
dla wszystkich projektów infrastrukturalnych, za wyjątkiem przedsięwzięć,
dla których wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
poprzedzono przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko.
• W przypadku deklaracji RDW brane jest pod uwagę pismo Ministerstwa
Rozwoju z dnia 28 marca 2017 r., w odniesieniu do konkursów, dla których
tworzone są aktualne regulaminy, z rozważeniem rezygnacji z konieczności
przedkładania deklaracji RDW dla inwestycji wskazanych w piśmie.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
W związku z ustaleniami zawartymi w pismach Ministra Rozwoju z dnia 28.03.2017 r., znak: DPIXII.7610.3.5.2017.MS oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.07.2017, znak:
DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dokonała dwukrotnie zmiany „Instrukcji
wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (Wersja 10, maj 2017 r. i
Wersja 11, październik 2017 r.), dzięki którym ostatecznie wprowadzono następujące
uproszczenia dotyczące uzyskiwania Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarów Natura 2000 oraz Zaświadczenia właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę
wodną.
W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI OSTATECZNIE NIE MA KONICZNOŚCI DOŁĄCZENIA DO
WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU:

 jeżeli dla projektu zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach i w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/
postanowieniu RDOŚ, zapisano, iż przeanalizowano wpływ inwestycji na obszary Natura 2000
i nie stwierdzono potencjalnego negatywnego oddziaływania,

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


jeżeli w trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie OOŚ, w przypadku przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, przeprowadzono również ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 i w treści decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach/postanowieniu uzgadniającym RDOŚ odniesiono się do kwestii
obszarów Natura 2000 stwierdzając, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te obszary np. z uwagi
na odległość od obszarów Natura 2000 lub zakres projektu,



jeżeli 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 ww. załącznika tzn. dla projektów dotyczących:
instalacji kolektorów słoneczne, paneli fotowoltaicznych na budynkach;
powietrznych pomp ciepła;
prac związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
wszelkich prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków
(zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000);
termomodernizacji budynków (zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000);
przebudowy obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa,
przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp., ale zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000);
obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych (zlokalizowanych poza obszarami
Natura 2000),
energooszczędnym oświetlenia ulic i dróg (zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000).

•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zaświadczenia właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w następujących
przypadkach:





•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

jeżeli w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowienia RDOŚ, w treści której/ w treści
którego zapisano, iż organ przeanalizował wpływ inwestycji na jednolite części wód i nie stwierdził
potencjalnego negatywnego oddziaływania,
jeżeli przeprowadzono ocenę oddziaływania na jednolite części wód w ramach OOŚ, w przypadku
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko i w treści decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach/postanowieniu uzgadniającym RDOŚ odniesiono się do kwestii wpływu inwestycji na
jednolite części wód stwierdzając, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na stan jednolitych części
wód np. z uwagi na skalę lub zakres projektu,
jeżeli projekt dotyczy następujących przedsięwzięć:
termomodernizacji budynków;
instalacji kolektorów słoneczne, paneli fotowoltaicznych na budynkach;
powietrznych pomp ciepła;
wszelkich prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz
remontu obiektów budowlanych innych niż kategorie VII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
przebudowy obiektów innych niż ww. kategorie, mieszczące się w obrysie zewnętrznym ścian parteru
budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
prac związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
zmian sposobu użytkowania istniejących budynków,
energooszczędnego oświetlenia ulic i dróg,
ścieżek rowerowych,
obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych,
kabli teletechnicznych instalowanych na siniejących słupach,
montażu anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych.

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Ponadregionalnych (Wydział Monitorowania i Ewaluacji)

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 uzyskiwanie
deklaracji wodnych i naturowych był wymagany przy przedsięwzięciach
infrastrukturalnych (transport) - II i III oś. Natomiast w ramach I osi priorytetowej
(przedsiębiorcy) z uwagi na wspólną Instytucję Pośredniczącą z Programem
Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), dostosowano procedurę do
POIR-go zakresu, tj. do weryfikacji projektów stosowany jest formularz "Analiza
zgodności projektu z polityką ochrony środowiska". W formularzu tym są pytania w
zakresie Natury 2000 oraz RDW. Jednak zdecydowana większość projektów
przedsiębiorców (rozwijanie start-upów, zdobywanie rynków zagranicznych,
wdrażanie innowacji) nie wymaga uzyskiwania deklaracji wodnych i naturowych.
Ponadto, w kwietniu 2016 r. przekazano pismo do IP, informujące, że w przypadku
projektów nieinfrastrukturalnych nie jest wymagane od beneficjentów dostarczanie
deklaracji Natura 2000.

Podsumowanie
We wszystkich ogłoszonych konkursach po unieważnieniu Wytycznych ooś zostały
wprowadzone uproszczenia dotyczące przedkładania deklaracji wodnej i naturowej.
Podejmując decyzję o uproszczeniu poszczególne instytucje miały na uwadze:
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
rekomendacje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 25 lipca 2017r., (znak
DOOŚ.soos.070.207.2017.rla.1,
DW EFRR pismem znak EFRR-IV.40.29.2017.AGNR z 18 maja 2017 r.

