
………………………….. 
                       (miejscowość i data) 

……………………………….. 
                 Wnioskodawca 
 
………………………………. 

      Adres 
 

……………………………….. 

           Telefon kontaktowy 
                                                  Regionalny Dyrektor 

                                                 Ochrony Środowiska w Olsztynie 
                                               ul. Dworcowa 60 

                                             10-437 Olsztyn 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną  
w związku z ubieganiem się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach 
 
(proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 
 

W perspektywie UE na lata 2014-2020:  W perspektywie UE na lata 2004-2006 i 2007-2013: 

 
Instrument „Łącząc Europę” (Connecting 
Europe Facility – CEF) 

 
 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013 

 
Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 

 
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 

 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój  
2014-2020 

 
 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 
2007-2013 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 

 
 

Regionalny Program Operacyjny dla 
województwa warmińsko-mazurskiego na lata 
2007-2013 

 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020   Fundusz Spójności 2004 – 2006 

 
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-
2020 

 
 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego 2004-2006 

 
Regionalny Program Operacyjny dla 
województwa warmińsko-mazurskiego  na lata 
2014-2020 

 
  

 

1. Tytuł projektu/przedsięwzięcia (zbieżny z tytułem podanym we wniosku 
o dofinansowanie). 

2. Lokalizacja inwestycji (nr działki, nazwa i nr obrębu, gmina, powiat). 

3. Opis projektu/przedsięwzięcia (zakres, skala, rodzaj, możliwość oddziaływania na 
środowisko). 



4. Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych 
(JCWPd), w obrębie których zlokalizowany jest projekt/przedsięwzięcie, a także 
wskazanie celów środowiskowych dla tych części wód, określonych w planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.  

5. Określenie w jaki sposób projekt/przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie celów 
środowiskowych wyznaczonych dla zidentyfikowanych jednolitych części wód 
wraz z uzasadnieniem (w punkcie tym opisać należy w jaki sposób 
projekt/przedsięwzięcie wpływał będzie na wody, np. biorąc pod uwagę gospodarkę 
wodno-ściekową jaka prowadzona będzie na etapie jego realizacji i eksploatacji, 
a następnie ocenić czy projekt/przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów 
środowiskowych).   

Załączniki: 

1. Załącznik graficzny w skali umożliwiającej jednoznaczne zlokalizowanie miejsca realizacji 
projektu/przedsięwzięcia. 

2. Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o ile była wymagana. 

 

Odbiór zaświadczenia (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

: imię i nazwisko oraz nr tel. do kontaktu……………………...………….. 
 
 
 
 

……....................................................................... 
                                                                                 (podpis Wnioskodawcy) 

 

 
 
 
 
 


