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Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Oddział ds. Ochrony Przyrody
Zadanie

Załącznik 1B – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania z postępów, formatu dokumentu służącego
przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu „Inwestycje na
rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki
przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w
odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu Europejska współpraca terytorialna

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

1) wniosek o wydanie zaświadczenia;
2) dokładny tytuł przedsięwzięcia, dla którego beneﬁcjent występuje o doﬁnansowanie;
3)dokładna informacja o przedsięwzięciu (wersja papierowa i wersja elektroniczna);
4) informacja o liczbie wnioskowanych oryginałów zaświadczenia;
5) załącznik graﬁczny w postaci:
a.mapy w skali 1:50 000 z naniesionym położeniem zamierzenia w granicach obszaru Natura 2000, pobrana ze strony internetowej Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska lub,
b. jeżeli inwestycja znajduje się poza obszarem Natura 2000, mapa w skali 1:50 000 – 1:100 000 z zaznaczeniem planowanej inwestycji w
stosunku do najbliższego obszaru Natura 2000, pobrana ze strony internetowej http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
Zaznacza się, że liczba dostarczonych załączników graﬁcznych winna odpowiadać liczbie wnioskowanych oryginałów zaświadczenia.
6) informacja z jakiego Programu Operacyjnego, Priorytetu oraz Działania będzie realizowane przedsięwzięcie;
7) informacja na temat postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie lub pismo.

Miejsce złożenia dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
ul. Karola Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
tel.: 41 34-35-340, fax: 41 34-35-343
e-mail: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl

Opłata

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi / inne informacje

Brak.

Wnioski do pobrania

Wniosek

