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załącznik nr 2  

 
Dokumenty wymagane do potwierdzenia spełniania kryteriów wyboru operacji zgodnie z art. 19 

ust.4 pkt3 ustawy RLKS (jeśli wnioskodawca ubiega się o punkty w poniższych kryteriach) 

 

1) Kopia odpowiednich umów o dofinansowanie projektu, jeśli Wnioskodawca ubiega się o punkty w 

ramach kryterium „Doświadczenie wnioskodawcy” 

2) W przypadku robót budowlanych: 

- prawomocne i ważne pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodnoprawne na szczegółowe korzystanie 

z wód (dla potwierdzenia ważności pozwolenia na budowę- jeśli data wydania jest wcześniejsza niż 3 lata 

od daty złożenia wniosku- należy załączyć kopię stron dziennika budowy z dokonanym ostatnim 

wpisem.)  dla całego zakresu robót budowlanych wskazanych we wniosku (kopia) lub,  

-zaświadczenia z właściwego organu administracyjnego o przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót 

budowlanych dla pełnego zakresu projektu (kopia) lub, 

- pisma właściwego organu administracyjnego o niewniesieniu uwag do zgłoszenia (kopia),  

- w przypadku gdy planowane inwestycje nie wymagają uzyskania w/w dokumentów pisma właściwego 

organu administacyjnego, że dana inwestycja/zakres robót nie wymaga pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia robót budowlanych.  

W przypadku zakupu produktów i usług: 

- po dwie oferty kosztowe dla każdej pozycji (w postaci ofert, e-maili, wydruków z Internetu, stron 

katalogów itp.) (kopia) i/lub kosztorys (kopia) 
W przypadku usług nietypowych, gdzie nie ma możliwości zdobycia dwóch ofert możliwe jest dostarczenie jednej 

oferty oraz przekonującego uzasadnienia takiego stanu rzeczy.   

Jeśli z odrębnych przepisów wynika konieczność uzyskania decyzji środowiskowej: 

- ostateczna decyzja środowiskowa (kopia) 

Jeśli Wnioskodawca ubiega się o punkty w ramach kryterium: „Przygotowanie projektu do realizacji”  

 

3) Zaświadczenie Wójta Gminy określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie 

realizowana operacja, jeśli wnioskodawca ubiega się o punkty w ramach kryterium „Miejsce realizacji 

operacji” 

Wszystkie dokumenty muszą być podpisane, zaparafowane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem 

zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy i z dokumentacją konkursową ogłoszoną 

przez LGD. 

 

 
 


