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Kształt i forma WoD 

 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z 

dnia 8 grudnia 2006 r. 
 
 
 
 
 

• Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z 
instrukcją jego wypełniania 

 

 

 



Konieczność przygotowania WoD 

 • uwarunkowania polityczno-finansowe 

 

 

 

• uwarunkowania formalno-prawne 

 

 

 

• uwarunkowania związane z zaawansowaniem 
przygotowania i realizacji inwestycji 

 

 

 



Zawartość WoD 
A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE 

B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU 

C. WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI 

D. HARMONOGRAM 

E. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 

F. OCENA WPŁYWU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

G. ZASADNOŚĆ WKŁADU PUBLICZNEGO 

H. PLAN FINANSOWANIA 

I. ZGODNOŚĆ Z POLITYKAMI I PRAWEM 
WSPÓLNOTOWYM 

J. POŚWIADCZENIE WŁAŚCIWEJ INSTYTUCJI 
KRAJOWEJ 



Zawartość WoD (na podstawie AOW) 



Załącznik 1 do WoD 
Dokumenty „środowiskowe” 

• Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za 
monitorowanie obszarów NATURA 2000. 

• Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
wraz ze streszczeniem w języku nietechnicznym. 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia. 

• Inne dokumenty wskazane w części F wniosku o 
dofinansowanie  (tj. opinie, uzgodnienia, 
dokumentacja z konsultacji społecznych). 

 



Załącznik 2 do WoD 
Studium Wykonalności (Rezultaty SW) w tym: 

• Aktualna Analiza Kosztów i Korzyści (część opisowa, 
obliczenia) 

• Prognoza ruchu 

• Harmonogram realizacji inwestycji 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Studium Wykonalności

Rezultaty Studium Wykonalności

Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)

Ocena oddziaływania na środowisko naturalne

Studium projektowe (dokumentacja techniczna)

Pozwolenie na budowę / Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Opracowanie dokumentacji przetargowej

Ogłoszenie procedury przetargowej / podpisanie umowy - zarządzanie i nadzór

Ogłoszenie procedury przetargowej  / rozstrzygnięcie - roboty budowlane

Nabycie gruntów

Etap budowy / realizacji projektu

Etap budowy / zarządzanie i nadzór

Etap operacyjny



Załącznik 3 do WoD 
Oświadczenie beneficjenta w związku z ubieganiem się o 
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

 Załącznik 4 do WoD 
Prawomocna decyzja administracyjna o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej 

Załącznik 5 do WoD 
Program funkcjonalno – użytkowy 

Załącznik 6 do WoD 
Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie wnioskodawcy o 
zabezpieczeniu środków na realizację projektu (n/d GDDKiA) 

Załącznik 7 do WoD 
Dokumenty potwierdzające kondycję finansową 
wnioskodawcy za ostatnie 3 lata (n/d GDDKiA) 



Załącznik 8 do WoD 
Mapy 



Załącznik 9 do WoD 
Harmonogram  zrealizowanych oraz planowanych 
zamówień publicznych 

Załącznik 10 do WoD 
Umowa, porozumienie lub inny dokument określający 
role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania, 
odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych 
(dokumenty te powinny być załączone w przypadku 
realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot) n/d.  

Załącznik 11 do WoD 
Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego 
podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (dokumenty 
te powinny być załączone w przypadku realizacji projektu przez 
więcej niż jeden podmiot) n/d. 

Załącznik 12 do WoD 
Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem 







Dziękuję za uwagę 

 

Tomasz Lorek 

tlorek@gddkia.gov.pl 


