Zaświadczenie/deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
2013-11-18

Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie

Zaświadczenie/deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 217)
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

Wniosek o wydanie zaświadczenia/deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000,
wraz z załącznikami (do pobrania poniżej).
Powyższy wniosek uzupełnij o:
- dane adresowe wnioskodawcy;
- pełną nazwę funduszu i programu, z których środki mają być pozyskane, wraz z podaniem perspektywy ﬁnansowej
(lata: 2014-2020);
- dokładną nazwę projektu (zgodną z wnioskiem o udzielenie doﬁnansowania);
- dane kontaktowe osoby przygotowującej wniosek o wydanie zaświadczenia (imię, nazwisko, telefon, e-mail);
- informację o sposobie odbioru - pocztą/osobiście;
- czytelny podpis lub podpis i imienna pieczęć Wnioskodawcy (osoby uprawnionej do reprezentacji ﬁrmy/jednostki).
Obowiązkowy załącznik nr 1 do wniosku uzupełnij o:
- dokładną nazwę projektu (zgodną ze wnioskiem o udzielenie doﬁnansowania);
- opis projektu (opis wszystkich działań, które będą realizowane w ramach projektu; w przypadku zakupu maszyn i
urządzeń informacja o proﬁlu działalności wnioskodawcy i przeznaczeniu kupowanego sprzętu);
- informację o miejscu realizacji projektu (powiat, gmina, miejscowość, ulica wraz z numerem, nazwa obrębu
ewidencyjnego, numery ewidencyjne działek);
- informacje o toczących się bądź zakończonych postępowaniach administracyjnych w sprawie realizacji inwestycji.
Obowiązkowy załącznik nr 2 do wniosku stanowi mapa poglądowa, przedstawiająca miejsce realizacji projektu
(zaznaczone np. znakiem X lub linią) oraz teren bezpośrednio z nim sąsiadujący.
Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, złóż oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony jego odpis wraz z
potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Forma załatwienia sprawy

Zaświadczenie/deklaracja, pismo lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Miejsce złożenia
dokumentów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22
40-032 Katowice
tel.: 32 42-06-801, fax: 32 42-06-884
adres skrytki ePUAP: /RDOSKAT/skrytka

Opłata

Za wydanie zaświadczenia/deklaracji – brak, w przypadku zaświadczeń niezbędnych do uzasadnienia wniosku o
udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej (np. RPO, POIiŚ, POPC, POIR).
Za wydanie zaświadczenia/deklaracji – 17 zł, w przypadku zaświadczeń niezbędnych do uzasadnienia wniosku o
udzielenie pomocy z udziałów krajowych i innych (np. NFOŚiGW). Tytuł wpłaty: „Opłata za wydanie zaświadczenia
Natura 2000”.
Za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł, jeżeli jesteś pełnomocnikiem ﬁrmy lub osoby, która będzie realizować projekt.
Tytuł wpłaty: „Opłata za złożenie pełnomocnictwa do wniosku o wydanie zaświadczenia Natura 2000”.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej następuje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia/deklaracji lub
złożenia pełnomocnictwa.
Opłaty należy uiszczać w kasie lub na konto Urzędu Miasta Katowice: Bank PKO BP S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111
1111.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/ deklaracji.
Zażalenie należy kierować do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia.

Uwagi / inne informacje

Brak.

Wnioski do pobrania

Wniosek
Wniosek na potrzeby ubiegania się o wsparcie w ramach typu operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na
obszarach Natura 2000" w ramach PROW 2014-2020

