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LISTA DOKUMENTÓW1  
 
1. Wykaz składanych dokumentów określających status prawny Wnioskodawcy

2
: 

 

− dokument utworzenia państwowej jednostki budżetowej  

− statut lub równoważny dokument jednostki, 

− akt powołania kierownika jednostki.  

− inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (na żądanie 

NFOŚiGW).  

  

Uwaga. 

Wyżej wymienione dokumenty składane w oryginale lub w kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby. 

2. Notarialnie poświadczone upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku 

o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do 

reprezentacji statusem wnioskodawcy). 

3. Oświadczenie o danych osoby poświadczającej kopie dokumentów (jeżeli podpisująca 

osoba nie jest przewidziana do reprezentacji statutem wnioskodawcy). 

4. Dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Mapa poglądowa lokalizacji przedsięwzięcia. 

5. Dotyczy wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy całego przedsięwzięcia, sporządzany zgodnie z 

załączonym wzorem i instrukcją (Załącznik nr 6 i 7), w zależności od stanu 

przygotowania inwestycji, w oparciu o: 

− Projekt budowlany lub projekt wykonawczy; 

− Dokumentację projektową; 
− Kosztorys ofertowy wybrany w drodze postępowania przetargowego, umowę o 

wykonawstwo i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, stanowiący jej 

załącznik; 

− Harmonogram dostaw. 

6. Wykaz dokumentów potwierdzających uprawdopodobnienie zbilansowania źródeł 

finansowania wnioskowanego przedsięwzięcia. 

− Oświadczenie o zapewnieniu wkładu własnego (wg Załącznika 5, wzór nr 4). 

− Inne dokumenty potwierdzające uprawdopodobnienie zbilansowania źródeł 

finansowania.  

7. Wykaz dokumentów technicznych. 

− Audyty energetyczne wszystkich obiektów modernizowanych w ramach 

Zadania (budynków oraz jeżeli dotyczy – źródeł ciepła)
3
; 

− Podsumowanie audytów wszystkich obiektów objętych projektem 

zawierające: tabelaryczną charakterystykę rzeczowo - finansową (m2
, nakłady 

całkowite inwestycyjne (netto lub brutto w zależności od kwalifikacji 

podatku VAT), itd.) optymalny wariant wybrany do realizacji. 

                                                 
1
W przypadku, gdy mowa jest o kopii dokumentu należy rozumieć kopię tj. odpis poświadczony przez właściwy organ lub kserokopię 

poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem . W przypadku braku wskazania na kopię dokumentu należy przedłożyć 
jego oryginał. 
2
Wnioskodawca składa tylko te dokumenty, które określają jego statut prawny. 

3
Akceptowalne audyty energetyczne: 

• zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43, poz. 346);w sprawie zakresu i 

form audytu energetycznego; 

• zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 12, poz. 115), opracowane nie wcześniej 

niż  01.01.05 z dopuszczeniem możliwości weryfikacji kosztów ustalonych w latach 2005 i 2006. Do audytu należy dołączyć 
stosowną korektę, o której mowa w pkt. 5 załącznika 2 do programu priorytetowego.  
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− Opracowanie dotyczące zakresu i oszczędności energii związanych z 

modernizacją oświetlenia wewnętrznego budynku (jeżeli dotyczy). 

Szczegółowość opracowania powinna umożliwić weryfikację wykazanych 

efektów. Opracowanie powinno zawierać co najmniej następujące dane 

opisujące stan istniejący oraz po modernizacji: ilość punktów świetlnych, 

moce zainstalowane, czas pracy, zużycie energii, konieczność realizacji 

przyjętych rozwiązań, np. spełnienie normatywnych poziomów natężenia 

światła, uzasadnienie wpływu na planowane do osiągnięcia oszczędności 

energii; 

 

8.  Wykaz niezbędnych dokumentów formalnych. Należy przedłożyć kopie 

następujących dokumentów (dotyczy pierwszego roku realizacji Zadania
4
):  

− W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę: 
dokumentacja techniczna – wyciąg z projektu budowlanego (tzn. pierwsza 

strona, wstęp, opis projektu). W przypadku braku ww. dokumentacji na etapie 

składania wniosku,  ostateczny termin na jej przedłożenie upływa 30.04.2012 

r., a z wnioskiem ma być złożone oświadczenie Wnioskodawcy o 

zobowiązaniu się do dostarczenia dokumentacji w wymaganym terminie. 

− Pozwolenie (pozwolenia) wojewódzkiego konserwatora zabytków (jeśli nie 

dotyczy – stosowne oświadczenie) lub opinia konserwatora zabytków co do 

możliwości realizacji Zadania w zakresie wskazanym w audycie 

energetycznym.  

W przypadku braku pozwolenia (pozwoleń) wojewódzkiego konserwatora 

zabytków (jeśli dotyczy) na etapie składania wniosku, ostateczny termin na 

jego (ich) przedłożenie upływa 30.04.2012 r., a z wnioskiem ma być złożone 

oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do dostarczenia pozwolenia 

w wymaganym terminie. 

− Wniosek o wydanie pozwolenia (pozwoleń) na budowę lub ważne 

pozwolenia na budowę (jeśli nie dotyczy – stosowne oświadczenie). W 

przypadku braku ww. dokumentów na etapie składania wniosku, ostateczny 

termin na ich przedłożenie upływa 30.04.2012 r., a z wnioskiem ma być 
złożone oświadczenie Wnioskodawcy o zobowiązaniu się do dostarczenia 

dokumentów w wymaganym terminie. 

 
UWAGA: 
W przypadku przedłożenia pozwolenia (pozwoleń) na budowę należy również 
dołączyć: 
− Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 

2000, tj. właściwego RDOŚ, zgodnie z Formularzem w Załączniku 5 wzór nr 

3 (o ile właściwe dla danego typu projektu, a nie przeprowadzano oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 zgodnie z ustawą z 

dnia 3 października 2008 r. Dz. U. Nr 199 poz. 1227, tj. nie nastąpiło 

wskazanie warunków w tym zakresie w odpowiednich decyzjach 

administracyjnych);  

− Kopię dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko (o ile właściwe dla danego typu 

projektu). 

Jeśli do wniosku dołączono wniosek o wydanie pozwolenia (pozwoleń) na budowę  
lub oświadczenie, należy dołączyć harmonogram uzyskiwania pozwoleń na 

                                                 
4
 Pierwszy rok realizacji Zadania – w przypadku zadań (wymagających pozwolenia na budowę) realizowanych w dniu składania Wniosku o 

dofinansowanie jest to rok kalendarzowy, w którym złożono Wniosek lub w przypadku Zadań, których realizacja zostanie rozpoczęta po 

dniu złożenia Wniosku jest to rok kalendarzowy, w którym rozpoczęte będą pierwsze roboty budowlane związane z realizacją Zadania. 
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budowę.  
Ważne pozwolenie na budowę na pierwszy rok realizacji Zadania będzie musiało 

być przedstawione NFOŚiGW przed dniem pierwszego przekazania środków. Jeśli 
zadanie obejmuje więcej niż jeden obiekt, dla których nie przedstawiono ważnych 

pozwoleń na budowę do czasu podpisania umowy o realizacji zadania, przed 

przekazaniem środków na dofinansowanie prac prowadzonych na poszczególnych 

obiektach będą musiały być przedstawione ważne pozwolenia na budowę (o ile są 
wymagane).  

 

9. Zbiór niezbędnych oświadczeń Wnioskodawcy o dofinansowanie (wg Załącznika 5, 

wzór nr 1). 

10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w 

przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. z późn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem ptaków 

i nietoperzy. 

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej  

w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy 

przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (przygotowanie dokumentacji wniosku 

o dofinansowanie poza okresem lęgowym) oświadczenie Wnioskodawcy o terminie 

planowanej inwentaryzacji wraz z orientacyjnym terminem przekazania do NFOŚiGW: 

1. Oświadczenia Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w 

przedsięwzięciu  zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody zwierząt z dnia 16 kwietnia 2004r. z późn. zm., lub w przypadku, gdy 

inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi  występowanie gatunku chronionego:  

2. kopię wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku  

do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska, na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody  

z dnia 16 kwietnia 2004r. Art. 56. 

 

Wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedłożenia zezwolenia wydanego przez 

odpowiedniego do miejsca lokalizacji inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska przed ogłoszeniem listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. 

Zalecany sposób postępowania w przypadku występowania gatunków chronionych 

zawiera publikacja pn.”Standardy montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako 

element prac dociepleniowych” umieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW. Po 

zakończeniu inwestycji będzie wymagane przedstawienie opisu sposobu realizacji 

otrzymanego zezwolenia. 

 

 


