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Z wnioskiem należy złożyć: 

 

1) Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej przez Wnioskodawcę 
(nie dotyczy Jednostek samorządu terytorialnego i ich Związków). 
 

2) Kopię dokumentu wskazującego osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w 
imieniu Wnioskodawcy (jeśli nie wynika to z dokumentu potwierdzającego posiadanie 
osobowości prawnej). 
 

3) Formularz efektu rzeczowego i ekologicznego odpowiedni dla realizowanego przedsięwzięcia. 
Jeżeli dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie opracowano formularza efektu rzeczowego i 
ekologicznego, do wniosku należy załączyć własny opis, który winien obejmować 
charakterystykę efektu rzeczowego i ekologicznego oraz mierniki oceny ich osiągnięcia wraz z 
uzasadnieniem popartym odpowiednimi wyliczeniami (opis druków znajduje się w Części I pkt. 
21 Instrukcji przygotowania Wniosku). 

 
4) Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za ostatnie 3 lata obrachunkowe (nie dotyczy 

Jednostek samorządu terytorialnego i ich Związków). 

 
5) Oświadczenie o niewystąpieniu krzyżowego finansowania podmiotu. 

 
6) Oświadczenie o poziomie i sposobie wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska na cele związane z ochroną środowiska i przyrody (dotyczy 

Jednostek samorządu terytorialnego). 

 
7) Oświadczenie, że co najmniej 50% zakresu rzeczowego realizowanego  przedsięwzięcia jest 

położone na Obszarach NATURA 2000 lub strefach ochronnych ujęć wód lub obszarach 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych (dotyczy przedsięwzięć o których mowa w § 4 ust. 

2 pkt 1-4), na podstawie informacji uzyskanej: 

a. dla obszaru NATURA od organu odpowiedzialnego za nadzór nad tymi obszarami, 

b. dla  stref ochronnych ujęć wód lub obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych od organu odpowiedzialnego za ustanowienie w/w obszarów lub stref. 

 
8) kopię tytułu wykonawczego oraz kopię postanowienia, że obowiązek objęty tytułem 

wykonawczym zostanie w trybie postępowania egzekucyjnego wykonany zastępczo przez 

inną osobę za zobowiązanego, na jego koszt i niebezpieczeństwo (dotyczy przedsięwzięć o 

których mowa w § 4 ust. 2 pkt 5). 

 

9) W przypadku występowania pomocy publicznej: jeżeli w pkt 8 Wniosku udzielono odpowiedzi 4x 

TAK, to należy dodatkowo złożyć: 

a) Formularz dotyczący pomocy publicznej (Załącznik PP-3) – wypełniona część ogólna i 

część w zakresie wnioskowanej pomocy. 

b) Wypełniony właściwy Formularz informacji przedstawiany przez Wnioskodawcę przy 

ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż de minimis np. pomoc 

regionalna inwestycyjna, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska, pomoc której 

dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji. 

 


