
Lista załączników do wniosku o dofinansowanie  

w ramach działania 2.2. POIiŚ 

IV typ projektów 

 

1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 

2000 wraz z mapą w skali 1:100 000 określającą lokalizacją projektu oraz 

obszarów Natura 2000; 

2. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną – 

zgodnie z wymogami określonymi w instrukcji do wypełniania wniosku o 

dofinansowanie. 

3. Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem 

formularza wniosku o dofinansowanie przepisów dyrektywy dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych - zgodnie z wymogami określonymi w 

Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie. 

4. Studium wykonalności zawierające analizę kosztów i korzyści (zgodnie z 

wymogiem określonym w pkt D i E Wniosku) wraz z arkuszem 

kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny; 

5. Mapa, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne 

(zgodnie z wymogiem określonym w pkt B.3.1 Wniosku, mapa lokalizacji 

zalecana skala 1:25 000); 

6. Dokumentacja wymagana w punkcie F.3 Wniosku - związana z 

przeprowadzonym postępowaniem ws. oceny oddziaływania na 

środowisko, zgodna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 

27 czerwca 2001 r. nr 2001/42/WE oraz dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. nr 2011/92/UE (ze 

zmianami); 

7. Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR (w arkuszu kalkulacyjnym) - 

dot. tylko dużych projektów, sporządzany we współpracy beneficjenta z 

instytucją po ocenie wniosku o dofinansowanie; 

 

8. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta); 



9. Wykaz prawomocnych decyzji lokalizacyjnych (Warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu/Ustalenie lokalizacji inwestycji celu 

publicznego) lub uchwał zatwierdzających miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich zadań objętych 

projektem, dla których jest to wymagane; 

10. Wykaz zadań wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszeń zamiaru 

rozpoczęcia budowy/wykonania robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę dla wszystkich zadań objętych projektem, dla 

których jest to wymagane 

11. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu prawa do dysponowania 

wszystkimi terenami objętymi projektem; 

12. Dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy (kopie poświadczone za 

zgodność z oryginałem): 

a) przedkładane przez gminy:  

-zaświadczenie właściwej komisji wyborczej o wyborze 

wójta/burmistrza/prezydenta, 

- wyciąg z protokołu posiedzenia właściwej rady gminy, stwierdzający 

odebranie ślubowania od wybranego wójta/burmistrza/prezydenta, 

- uchwała rady gminy o powołaniu skarbnika, 

b) przedkładane przez związki międzygminne i związki powiatów: 

- odpis z rejestru związków międzygminnych/powiatów, 

prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej; 

- statut związku międzygminnego/powiatów; 

- uchwały zgromadzenia związku o powołaniu członków zarządu 

związku oraz o powołaniu skarbnika; 

c) przedkładane przez pozostałe jednostki: 

- statut. 

13. Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest 

upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie 

wdrażania projektu (o ile dotyczy) – kopia poświadczona za zgodność z 

oryginałem; 

14. Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż 

gmina lub związek gmin)  upoważniająca do złożenia wniosku o 

dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium 

Wykonalności przedsięwzięcia (o ile dotyczy); 

15. Oświadczenia ogólne wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o 

przyznanie dofinansowania; 



 

16. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące posiadania SIWZ i ogłoszenia dla 

wszystkich zadań realizowanych w ramach projektu (żółty FIDIC) lub 

dotyczące wartości zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenie na 

budowę (lub dla których dokonano zgłoszenia) i dokumentację 

przetargową dla kontraktów na roboty (czerwony FIDIC); 

 

17. Oświadczenie  Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego; 

18. Informacja dotycząca pomocy publicznej; 

19. Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych 

przez GDOŚ; 

20. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

publiczną: 

 w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę 

wykonującego usługę w ogólnym interesie gospodarczym – aktualny 

formularz dostępny na stronie: 

https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php 

plik pn.: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis - rozporządzenie KE nr 360 2012 (obowiązuje od dnia 

15.11.2014 r.) 

 w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis – aktualny 

formularz dostępny na stronie: 

https://uokik.gov.pl/wzor_formularza_inna_niz_pomoc_de_minimis.php 

21. Oświadczenie Wnioskodawcy w sprawie zgody na doręczanie pism za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 

22. Wewnętrzne procedury   zawierania umów, do których nie stosuje się 

ustawy PZP – dotyczy wnioskodawcy oraz podmiotu upoważnionego do 

ponoszenia wydatków; 

23. Oświadczenie dotyczące zakazu podwójnego finansowania 

24.  Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności 

25.  Oświadczenie w sprawie skutków niezachowania formy komunikacji 
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