
ZAŚWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE 
OBSZARÓW NATURA 2000 DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINASOWANYCH ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

 

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składania  wniosków o wydanie zaświadczenia organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, jak również z napływem bardzo dużej 
ilości ww. wniosków,  RDOŚ w Gdańsku przedstawia wytyczne w zakresie pozyskania ww. 
dokumentu: 

1. Podstawa prawna wydania zaświadczenia: 
• w oparciu o pkt. F.4.1. i F.4.3. załącznika II Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego 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” (Dz. U. UE L 2015.38.1), 

• art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 23 ze zm.). 
 

2. Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy:  
• wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór wniosku do pobrania); 
• dokładny tytuł przedsięwzięcia, dla którego beneficjent występuje o dofinansowanie; 
• dokładna informacja o przedsięwzięciu: karta informacyjna przedsięwzięcia (wzór KIP 

do pobrania) lub opis projektu  - dotyczy projektów, które nie wymagają 
sporządzenia KIP (wzór opis przedsięwzięcia do pobrania)  należy załączyć również 
wersję elektroniczna jeśli jest to możliwe ; 

• mapa w skali 1:25 000 -1: 100 000 pobrana ze strony internetowej Generalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ lub ze strony 
internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku 
http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/ z naniesionym położeniem zamierzenia 
względem obszarów Natura 2000 

• informacja z jakiego Programu Operacyjnego,  Priorytetu oraz Działania będzie 
realizowane przedsięwzięcie; 

• informacja na temat postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar 
Natura 2000 . 

 
3. Wydanie zaświadczenia jest bezpłatne. 

 
4. Prosimy aby do wniosku o wydanie zaświadczenia nie załączać projektów budowlanych. 

 



 
5. W przypadku ponownego wystąpienia  o wydanie zaświadczenia dla projektu który np. uległ 

zmianie w zakresie rzeczowym lub zmienia się jego lokalizacja itp... prosimy o wskazanie 
numeru zaświadczenia już wydanego dla tego projektu. 
 

6. RDOS w Gdańsku, zawsze przygotowuje dla Państwa 2 egzemplarze zaświadczenia organu 
odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.  Jeżeli liczba ta ma być większą, 
należy podać ilość egzemplarzy zaświadczeń jaką Wnioskodawca chciałby uzyskać.  

 
7. W przypadku osobistego odbioru zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie 

obszarów Natura 2000, należy dołączyć do wniosku lub przy odbiorze dostarczyć 
upoważnienie do odbioru dokumentów. 
 
 

 
 


