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Zestawienie dokumentacji wymaganej w procesie wyboru i oceny 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2007-2013 
 

Oś priorytetowa IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów 
ochrony środowiska (działanie 4.5) 

 
Tryb konkursowy 

 
 
 

 
WNIOSEK WSTĘPNY - NIE WYMAGA ZAŁĄCZNIKÓW. 

 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE – WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI OBEJMUJĄ: 
 

 
I. Załącznik nr I, Wniosek szczegółowy, na który składają się:  
 

1. Część A – Informacje ogólne i pomoc publiczna 

Do części A należy załączyć:  

a) Dokument rejestrowy wykonawcy (odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności 

gospodarczej) 

2. Część B – Ekologiczno-techniczna 

Część B zawiera szczegółowy opis ekologiczno-techniczny przedsięwzięcia, któremu 

towarzyszą dodatkowo następujące dokumenty: 

a) Opinia Wydziału Ochrony Środowiska właściwego terytorialnie starostwa o możliwości 

osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego; 

b) Mapa przedstawiająca lokalizację projektu (zalecana skala 1:25 000); 

c) Plan sytuacyjny; 

d) Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której/których projekt będzie 

realizowany (zgodnie z Instrukcją nr 1 do niniejszego zestawienia); 

oraz o ile wnioskodawca posiada: 

e) pozwolenie na budowę (bez załączników) 

Dodatkowo : 

• w przypadku wniosków z zakresu ochrony powietrza oraz wdrażania najlepszych 

dostępnych technik (BAT): 

f) uproszczony schemat technologiczny 

g) pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) 

h) program dostosowawczy wydany na podstawie art. 422 ustawy prawo ochrony środowiska (dotyczy 

zakładów wymienionych w załączniku XII, rozdział 13 cz. D „Kontrola zanieczyszczeń przemysłowych 

i zarządzanie ryzykiem) 

i) pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów (jeśli dotyczy) 
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• w przypadku wniosków z zakresu ochrony wód: 

f) opinia właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (dotyczy oczyszczalni 

ścieków od 2000 m3/d) 

g) bilans ścieków  

h) uproszczony schemat technologiczny oczyszczalni ścieków/instalacji przemysłowej  

i) w przypadku podczyszczalni – zgoda właściciela oczyszczalni na przyjęcie ścieków z określeniem 

ilości i jakości ścieków oraz pozwolenie wodnoprawne ww. oczyszczalni 

j) udokumentowanie sposobu ostatecznego zagospodarowania osadów 

k) pozwolenie wodno-prawne (o ile wnioskodawca posiada) 

• w przypadku wniosków z zakresu zagospodarowania odpadów: 

f) dokumenty potwierdzające możliwość zbytu produktów powstałych w wyniku przerobu odpadów 

g) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli 
dotyczy) 

h) decyzja o sposobie zagospodarowania lub składowania odpadów  

 

Część C – Finansowa 

 

Na część C składają się: 
 
1. Harmonogram Realizacji Projektu w postaci wykresu Gantt`a oraz plan wystąpień o środki dotacji  

z EFRR  

2. Bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za dwa lata wraz  

z informacją dodatkową i opinią biegłego rewidenta – dokumenty te winny być dołączone o ile istnieje 

obowiązek ich sporządzenia przez dany podmiot, w przeciwnym razie należy przedstawić inne dokumenty 

przedstawiające sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy. 

3. Aktualne sprawozdanie finansowe F-01, (jeżeli dotyczy) 
4. Dokumenty potwierdzające pozostałe źródła finansowania 

Należy wymienić i przedstawić dokumenty, jak np: 

•••• promesa udzielenia kredytu (w przypadku kredytów bankowych) – kopia poświadczona  

za zgodność przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną, 
•••• wyciągi z zawartych umów kredytowych lub oświadczenie o przyznaniu kredytu, pożyczki 

i/lub dotacji z innych instytucji finansowych (kopie poświadczone za zgodność przez 

Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną),    

•••• oświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia przez inne niż banki instytucje finansowe 

(kopie poświadczone przez Kierownika jednostki lub osobę upoważnioną), 
•••• wyciągi z umów pożyczki i/lub dotacji zawartych z innymi niż banki instytucjami 

finansowymi (kopie poświadczone za zgodność przez Kierownika jednostki lub osobę 
upoważnioną) 

5. Opinia banków prowadzących rachunek podstawowy Wnioskodawcy oraz obsługujących zaciągnięte 

pożyczki / kredyty. Opinia powinna zawierać m. in.:  

- informację dot. salda rachunku/ów i obrotach, 

- informację o współpracy banku/ów z Wnioskodawcą, 
- informację o braku zajęcia rachunku z jakichkolwiek tytułów egzekucyjnych i ew. o występujących 

ograniczeniach w dysponowaniu rachunkiem. 
6. Oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się odpowiednio z obowiązku uiszczania opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar z podaniem kwot zaległych. 
 

W sytuacji, gdy wnioskodawca posiada akcje/udziały w innych spółkach, które razem tworzą grupę 
kapitałową, w ramach obowiązku przedstawienia sprawozdań finansowych za dwa ostatnie lata i obowiązku 

przedstawienia aktualnego sprawozdania finansowego F-01, należy dołączyć sprawozdania skonsolidowane 

grupy kapitałowej.  
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Dodatkowe dokumenty składane przez wnioskodawców: osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 
 
7. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 

raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata prowadzonej 

działalności, poprzedzające rok złożenia wniosku – o ile pomimo braku obowiązku ustawowego 

wnioskodawca te dokumenty sporządzał, 

8. Statystyczne sprawozdanie finansowe wg wzoru F-02 - o ile wnioskodawca ten dokument sporządza, 

9. PIT … - roczne zeznanie podatkowe wnioskodawcy za ostatnie 2 lata prowadzonej działalności 

(poprzedzające rok złożenia wniosku) oraz miesięczne deklaracje podatkowe z roku złożenia wniosku 

(stosownie do sposobu rozliczania się wnioskodawcy z podatku dochodowego) - wszystkie dokumenty 

muszą być poświadczone przez właściwy urząd skarbowy,  

10. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym majątku i zobowiązaniach (w tym warunkowych w postaci 

wystawionych, akceptowanych lub poręczonych weksli, udzielonych poręczeń cywilnych itp.) -  

w przypadku istnienia rozdzielności majątkowej wnioskodawcy wymagane jest załączenie stosownej 

umowy i/lub wyroku sądu, 

11. Dokumenty potwierdzające stosunek prawny wnioskodawcy do zajmowanych pomieszczeń i posiadanego 

majątku trwałego (akty własności, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu (dzierżawy, leasingu itp.), 

ewidencje środków trwałych (ew. wyposażenia),  

12. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub majątkową wnioskodawcy. 

 
Dodatkowe dokumenty składane przez wnioskodawców: spółki cywilne, spółki jawne, komandytowe lub 
komandytowo-akcyjne oraz przez osoby fizyczne i prawne będące wspólnikami tych spółek 
 

7. Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych wraz z opinią biegłego rewidenta oraz 

raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za ostatnie 2 lata prowadzonej 

działalności, poprzedzające rok złożenia wniosku – o ile pomimo braku obowiązku ustawowego 

wnioskodawca te dokumenty sporządzał (dotyczy spółki) 

8. Statystyczne sprawozdanie finansowe wg wzoru F-02 - o ile wnioskodawca ten dokument sporządza 

(dotyczy spółki), 

9. PIT … - roczne zeznanie podatkowe wnioskodawcy za ostatnie 2 lata prowadzonej działalności 

(poprzedzające rok złożenia wniosku) oraz miesięczne deklaracje podatkowe z roku złożenia wniosku 

(stosownie do sposobu rozliczania się wnioskodawcy z podatku dochodowego) - wszystkie dokumenty 

muszą być poświadczone przez właściwy urząd skarbowy (dotyczy spółki i wspólników) 

10. Umowa spółki  

11. Oświadczenie o posiadanym majątku i zobowiązaniach (w tym warunkowych w postaci wystawionych, 

akceptowanych lub poręczonych weksli, udzielonych poręczeń cywilnych itp.) (dotyczy spółki  

i wspólników). W przypadku istnienia rozdzielności majątkowej wymagane jest załączenie stosownej 

umowy i/lub wyroku sądu (dotyczy osób fizycznych) 

12. Dokumenty potwierdzające stosunek prawny wnioskodawcy do zajmowanych pomieszczeń i posiadanego 

majątku trwałego (akty własności, umowy sprzedaży, umowy najmu (dzierżawy, leasingu itp.), ewidencje 

środków trwałych (ew. wyposażenia) (dotyczy spółki i wspólników),  

13. Inne dokumenty potwierdzające sytuację finansową lub majątkową wnioskodawcy (dotyczy spółki  

i wspólników). 
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Załącznik II, na który składają się: 
 
1.  Studium wykonalności przedsięwzięcia, przygotowane według formularza i zgodnie z odrębnymi 

instrukcjami dołączonymi do wzoru wniosku o dofinansowanie, udostępnianego przez Instytucję 
Wdrażającą. Przykładowy, możliwy do zastosowania sposób prezentacji danych odzwierciedlają 
przedstawione tabele finansowe. Załączona do wniosku o dofinansowanie wersja elektroniczna tabel 

finansowych prezentująca model finansowy, powinna zawierać aktywne formuły. 

2. Aktualna analiza kosztów i korzyści będąca elementem studium wykonalności bądź stanowiąca 

odrębny dokument (w zależności od tego, jak duży dystans czasowy dzieli termin opracowania studium, 

którego składową była ta Analiza oraz termin wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie oraz czy 

spowodowało to istotną dezaktualizację danych zawartych w tej Analizie).  

W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 50 mln euro, analiza kosztów i korzyści stanowi 

element studium wykonalności ograniczona jest do jakościowej i ilościowej oceny ekonomicznych, społecznych 

i środowiskowych korzyści, które nie zostały uwzględnione w analizie finansowej, bez ich przeliczania na 

wartości pieniężne – zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem 

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. 

 

Załącznik III, Dokumentacja dotycząca wpływu projektu na środowisko:  
 

1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000  
(według formularza zamieszczonego w Załączniku III do wniosku o dofinansowanie; vide punkt F.4 

formularza wniosku o dofinansowanie). W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 50 mln 

euro, wypełniona deklaracja będzie wymagana na etapie późniejszym – przed podpisaniem umowy o 

dofinansowanie  

2. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko (vide punkt F.3.2 formularza wniosku o dofinansowanie).  

W przypadku projektów, których wartość nie przekracza 50 mln euro, jeśli dokumenty wymienione  

w punkcie 3.2.2 wniosku nie są dostępne na etapie składania wniosku, dopuszcza się możliwość ich 

późniejszego przekazania do Instytucji Wdrażającej. Przekazanie do IW dokumentacji potwierdzającej 

przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i jej odpowiednia ocena 

przez IW będzie wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Zaleca się jak najwcześniejsze 
przekazywanie dokumentacji OOŚ do Instytucji Wdrażającej. 

 

Załącznik IV  Dokumenty dotyczące procedury zawierania umów objętych projektem, 
tj.: 

1. Lista zamówień w ramach projektu – wg wzoru zamieszczonego w Instrukcji nr 2 do niniejszego 

zestawienia;  

oraz 

- w przypadku beneficjentów stosujących ustawę Prawo zamówień publicznych:  

2. Oświadczenie o stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych do zawierania umów związanych  

z realizacją projektu - wg instrukcji do niniejszego zestawienia zamieszczonej na stronie ; 

3. Informacja o trybie postępowania w przypadku zawierania umów - wg instrukcji zamieszczonej na stronie. 

- w przypadku beneficjentów nie stosujących ustawy Prawo zamówień publicznych: 

2. Informacja o trybie zawierania wszystkich umów w formie pisemnej oraz stosowaniu trybu przetargu 

o którym mowa w art. 701 – 705 K.c. - wg instrukcji zamieszczonej na stronie. 

 

 

 

Załącznik V,  Oświadczenia 
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Załącznik V stanowią oświadczenia beneficjenta sporządzone według zestawu i wzoru 

zamieszczonego na stronie. 


