Wydawanie zaświadczeń organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 na
potrzeby ubiegania się o wsparcie w ramach typu operacji „Inwestycje w gospodarstwach
położonych na obszarach Natura 2000” w ramach PROW 2014-2020
2017-09-28

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

Wydawanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru Natura 2000

Podstawa prawna

Art. 217 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 27a ust. 1
i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt 17 Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy ﬁnansowej na
operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w
gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1469).

Wymagane dokumenty potrzebne do
rozpatrzenia sprawy

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia;
2. Zestawienie rzeczowo-ﬁnansowe operacji - 2 egz.;
3. Oświadczenie o posiadanych działkach ewidencyjnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przedstawionego w biznesplanie - 2 egz.;
4. Mapa w skali szczegółowej (np. 1:10 000; 1:50 000) pobrana ze strony internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
http://natura2000.gdos.gov.pl z naniesionym położeniem planowanych inwestycji w granicach obszaru Natura 2000 – w przypadku inwestycji
związanych z taką nieruchomością - 2 egz; lub
5. Mapa w skali 1:50 000 - 1:100 000 (lub zbliżonej) z lokalizacją planowanych inwestycji oraz najbliżej położonych obszarów Natura 2000 (w
kolorze) np. mapy ze strony http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - w przypadku, gdy planowane inwestycje znajdują się poza obszarem Natura 2000
lub dotyczą wyłącznie nabycia ruchomości - 2 egz.;
6. W przypadku, gdy dla przedsięwzięcia (danej inwestycji) uzyskano decyzję środowiskową – kserokopia decyzji – 1 egz.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, pok. nr 2
tel.: 85 74-06-981 w 10 fax: 85 74-06-982
e-mail: sekretariat.bialystok@rdos.gov.pl
lub za pośrednictwem poczty na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Opłata

Brak

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

Uwagi / inne informacje

Brak

Wnioski do pobrania

Wniosek

