
 

Załącznik nr 1 
 
 

LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW  DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE: 
 

 
ZAŁĄCZNIKI EKOLOGICZNE W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘCIA  

   

Dla każdego wniosku o przyznanie pożyczek lub dotacji, których wartość jednostkowa przekracza 10 000 000 EURO, 
dotyczące środków technicznych służących jedynie ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, w 
szczególności oczyszczalni ścieków, elektrofiltrów lub składowisk odpadów, Wnioskodawca powinien załączyć 
uzasadnienie obejmujące analizę ewentualnych alternatywnych rozwiązań organizacyjnych, technicznych lub 
technologicznych mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeń oraz 
wprowadzenie czystszej produkcji (zgodnie z art. 411 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 
 
- Pełnomocnictwo do podpisywania wniosku, w przypadku gdy jest ono wymagane 

1. Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych, zdewastowanych działalnością wydobywczą 

 tytuł prawny do wszystkich gruntów lub obiektów na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji 
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości, 

 oświadczenie o posiadaniu projektu rekultywacji terenu, 

 decyzja określająca kierunek rekultywacji, 

 mapa lokalizacyjna, 

 kosztorys inwestorski, 

 wykaz wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia i harmonogram ich uzyskiwania, 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy. 

2. Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji:  

 ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia lub przeróbki surowców; 

 umożliwiających odzysk odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców; 

 umożliwiających zagospodarowanie kopalin towarzyszących, odpadów lub wód przemysłowych 

 tytuł prawny do wszystkich gruntów lub obiektów na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji 
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości, 

 decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia celu publicznego (w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) lub oświadczenie o braku konieczności przedstawienia 
decyzji w przypadku realizacji przedsięwzięcia na obszarze objętym mpzp, 

 ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia lub opinia 
właściwego organu o braku konieczności jej uzyskania, 

 pozwolenie na budowę lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, ewentualnie 
zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót, gdy zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na budowę nie 
jest wymagane, 
(w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" ww. dokumenty nie są wymagane 
na etapie składania wniosku), 

 pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania albo w zakresie zbierania 
lub transportu odpadów - decyzje wymagane dla posiadaczy odpadów, 



 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w przypadku gdy Wnioskodawca był zobowiązany do 
sporządzenia raportu dla wnioskowanego przedsięwzięcia, 

 uproszczony schemat technologiczny (z uwzględnieniem bilansujących się przepływów masowych), 

 kosztorys inwestorski, 

 wykaz wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia i harmonogram ich uzyskiwania, 

 oświadczenie o posiadaniu projektu/dokumentacji technicznej, umożliwiającej rozpoczęcie prac, 
z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj", 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy, 

 studium Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej w 
pomocy kontekstowej Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) 

 
3. Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji ograniczających emisję gazów cieplarnianych lub 

szkodliwych substancji do środowiska , w tym emisji gazów z silników maszyn górniczych, oraz 

4. Redukcja emisji hałasu 

 tytuł prawny do wszystkich gruntów lub obiektów na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji 
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości, 

 oświadczenie o posiadaniu projektu/dokumentacji technicznej, umożliwiającej rozpoczęcie prac, 
z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj", 

 pozwolenie na budowę lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ewentualnie 
zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót, gdy zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na budowę nie 
jest wymagane, 
(w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" ww. dokumenty nie są wymagane 
na etapie składania wniosku), 

 audyt efektywności energetycznej sporządzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Energii z dnia 
5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. poz. 1912) – dotyczy przedsięwzięć, gdzie 
efektem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

 kosztorys inwestorski, 

 wykaz wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia i harmonogram ich uzyskiwania, 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy, 

 studium Wykonalności wraz z aktywnym modelem finansowym opracowane wg instrukcji umieszczonej w 
pomocy kontekstowej Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) 

5. Ochrona powierzchni ziemi, zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej lub otworowej między 
innymi poprzez podsadzanie, wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, wzmacnianie filarów, lokowanie 
odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub likwidację pustek podpowierzchniowych powstałych 
w następstwie eksploatacji górniczej 

 tytuł prawny do wszystkich gruntów lub obiektów na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji 
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości, 

 oświadczenie, że plan ruchu zakładu górniczego, lub plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego uwzględnia 
realizację przedsięwzięcia lub oświadczenie, że nie dotyczy przedsięwzięcia, 

 decyzja zatwierdzająca plan ruchu zakładu górniczego, 

 oświadczenie o posiadaniu projektu/dokumentacji technicznej, umożliwiającej rozpoczęcie prac, 
z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj", 

 kosztorys inwestorski, 

 wykaz wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia i harmonogram ich uzyskiwania, 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy. 

6. Ujmowanie, odprowadzanie lub uzdatnianie wód kopalnianych, w tym wód zasolonych lub wprowadzanie 
technologii ograniczających wpływ wód kopalnianych na środowisko. 

 tytuł prawny do wszystkich gruntów lub obiektów na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji 
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości, 



 

 oświadczenie o posiadaniu projektu/dokumentacji technicznej, umożliwiającej rozpoczęcie prac, 
z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj", 

 pozwolenie na budowę lub potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ewentualnie 
zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót, gdy zgodnie z prawem budowlanym pozwolenie na budowę nie 
jest wymagane, 
(w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj" ww. dokumenty nie są wymagane 
na etapie składania wniosku), 

 pozwolenie wodnoprawne, 

 audyt efektywności energetycznej sporządzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Energii z dnia 
5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. poz. 1912) – dotyczy przedsięwzięć, gdzie 
efektem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, 

 kosztorys inwestorski, 

 wykaz wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia i harmonogram ich uzyskiwania, 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy. 

7. Doposażenie jednostek powołanych do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie lub kopalnianych stacji 
ratownictwa górniczego w aparaturę, sprzęt ratowniczy oraz 

8. Wspieranie działalności Wyższego Urzędu Górniczego z zakresu ochrony środowiska między innymi poprzez 
wspieranie działalności wydawniczej, doposażenie Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w sprzęt 
niezbędny do gromadzenia, archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów 
górniczych oraz jej udostępniania oraz 

9. Doposażenie organów nadzoru górniczego w sprzęt służący do monitorowania eksploatacji kopalin 

 oświadczenie, że wieloletnim bądź rocznym plan prac, wykazane są planowane do realizacji zakupy, 

 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie 
rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru, 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy. 

10. Badania, prace dla ochrony środowiska w górnictwie 

 oświadczenie, że wieloletnim bądź rocznym plan prac, wykazane są planowane badania, prace środowiskowe, 

 3 oferty z badania rynku lub min. 1 w przypadku braku większej ilości potencjalnych wykonawców; badanie 
rynku powinno być przeprowadzone z podaniem kryteriów wyboru, 

 uzasadnienie dotyczące oświadczenia o braku możliwości pozyskania dofinansowania ze wszystkich możliwych 
źródeł zagranicznych, z przedstawieniem przeprowadzonej analizy, 

 tytuł prawny do wszystkich gruntów lub obiektów na cele realizacji przedsięwzięcia na okres realizacji 
przedsięwzięcia oraz okres jego trwałości, o ile dotyczy przedsięwzięcia, wykaz wymaganych prawem decyzji, 
uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia i harmonogram ich 
uzyskiwania, o ile dotyczy przedsięwzięcia, 

 oświadczenie o posiadaniu projektu/dokumentacji technicznej, umożliwiającej rozpoczęcie prac, o ile dotyczy 
przedsięwzięcia, 
 

ZAŁĄCZNIKI Z ZAKRESU POMOCY PUBLICZNEJ 
W przypadku ubiegania się o: 

a) pomoc de minimis - informacje na formularzu stanowiącym odpowiedni załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 1543) 

b) pomoc inną niż de minimis - informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc  de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr poz. 238). 

 
W zależności od przeznaczenia pomocy mogą być wymagane dodatkowe załączniki, wówczas są one wymienione w 
Generatorze wniosku o dofinansowanie. 

 



  



ZAŁĄCZNIKI Z ZAKRESU OCENY FINANSOWEJ 

Lp Wnioskodawca 
Status prawny (dokumenty 

prawne) 
Dokumenty finansowe 

1. Przedsiębiorca publiczny     

1.1.   Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
Statut albo umowa 
spółki 

 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i 
raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy 
bieżącego roku (jeżeli dotyczy) 

       

1.2.   Jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego 
Statut albo umowa 
spółki 

 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i 
raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy 
bieżącego roku (jeżeli dotyczy) 

       

1.3.  

 Spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, 
jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy 
wskazani w pakt. 1.1, 1.2, 1.3 są podmiotami, które 
posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący 
w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i 
konsumentów. 

Statut albo umowa 
spółki 

 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku wraz z opinią 
biegłego i raportem z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy 
bieżącego roku (jeżeli dotyczy) 

2. Przedsiębiorca prywatny     

2.1.   Spółka handlowa 
Statut albo umowa 
spółki 

 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i 
raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy 
bieżącego roku (jeżeli dotyczy) 

    

2.2.   Spółka cywilna Umowa spółki 

 Oświadczenia wspólników o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo zgoda współmałżonków 
na przyjęcie dofinansowania (w przypadkach określonych w art. 37 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego również zgoda na dokonanie przez Wspólnika wskazanych w nim czynności) albo 
dokument stanowiący o rozdzielności majątkowej małżonka. 

      
Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i 
raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Roczne zeznanie podatkowe Wspólników za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku 
oraz  deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy) 

    



2.3.   Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 

Decyzja o udzieleniu 
koncesji lub 
zezwolenia/zaświadcz
enie o wpisie do 
ewidencji działalności 
regulowanej (jeżeli 
dotyczy) 

 Oświadczenie Wnioskodawcy o niepozostawaniu w związku małżeńskim albo zgoda współmałżonka 
na przyjęcie dofinansowania (w przypadkach określonych w art. 37 Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego również zgoda na dokonanie przez Wnioskodawcę wskazanych w nim czynności) albo 
dokument stanowiący o rozdzielności majątkowej małżonka. 

      
Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku. Opinia biegłego i 
raport z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku 
oraz  deklaracje podatkowe za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy) 

3. Sektor finansów publicznych     

3.1.   Jednostka samorządu terytorialnego lub ich związki 

Odpis z rejestru 
związków 
międzygminnych/powi
atów prowadzonego 
przez ministra 
właściwego do spraw 
administracji 
publicznej (jeżeli 
dotyczy) 

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z  opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

    

3.2.  
 Państwowa lub samorządowa instytucja kultury lub 
państwowa instytucja filmowa 

Statut/akt założycielski 
 Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku wraz z opinią 
biegłego i raportem z badania sprawozdania finansowego (jeżeli dotyczy) 

      
Wyciąg z planu finansowego na dany rok lub okres obejmujący dofinansowanie potwierdzony przez 
właściwy organ nadzorujący (jeżeli dotyczy) 

 
 

W przypadku wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki jeżeli kwota dofinansowania < 100% kosztów kwalifikowanych – udokumentowanie źródeł finansowania 
(w zależności od formy prawnej podmiotu oraz źródła finansowania należy przedstawić dokument/y potwierdzające pełne zbilansowanie źródeł finansowania): 

a) promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe), 
b) umowy i/lub wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/ dotacyjnych, 
c) wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa), 
d) oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych (w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze środków budżetu państwa), 
e) kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych (w przypadku jeżeli środki wykazane na rachunku mają zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięcia), 



f) odpis KRS potwierdzający zarejestrowanie wniesionego kapitału/podjęte uchwały organów stanowiących Wnioskodawcy w sprawie dokapitalizowania spółki (w przypadku 
gdy źródłem finansowania są środki z podniesienia kapitału Spółki), 

g) umowy innych pożyczek, 
h) inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (wymienić, np.: uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie 

realizacji przedsięwzięcia – jeżeli podjęto) 
i) inne dokumenty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


