
Pytania i odpowiedzi: 

Konkurs nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-031/18  II część 
 

 PYTANIE 1: W ramach kryterium formalnego specyficznego „Przeznaczenie terenów 
objętych projektem” wymagane jest, by inwestycje w wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe nie przekraczały 30% powierzchni terenu inwestycyjnego. Czy powyższe 
ograniczenie musi wynikać wprost z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub decyzji, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym? 

 

ODPOWIEDŹ 1: Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji, o której 
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym musi wynikać, że teren przeznaczony jest pod działalność produkcyjną  
i usługową. Jednak samo ograniczenie, że nie więcej niż 30% powierzchni terenu 
inwestycyjnego może być przeznaczone na inwestycje w wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe, nie musi wynikać z planu bądź ww. decyzji i może być potwierdzone innym 
dokumentem. 

 

PYTANIE 2: Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi o pow. 13 ha, uzbrojonymi  
w kanalizację wodociągową i deszczową. Mniejsza część powierzchni jest zasiedlona przez 
zakłady produkcyjne. W odpowiedzi na zapotrzebowanie potencjalnych inwestorów, na 
działce o pow. 4 ha, w ramach pozostałej niewykorzystanej części, Gmina planuje uzupełnić 
brakującą infrastrukturę o instalację gazową. Czy sytuacja, w której projekt będzie dotyczył 
uzupełnienia brakujących elementów uzbrojenia technicznego jedynie części dostępnych 
dla inwestorów terenów inwestycyjnych jest zgodna z założeniami poddziałania? 

 

ODPOWIEDŹ 2: Biorąc pod uwagę: 

a) zapisy SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020: „Przez kompleksowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych rozumie się – w zależności od zapotrzebowania potencjalnych 
inwestorów – w szczególności: prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia 
terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, uporządkowanie, uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych oraz inwestycje polegające na uzupełnieniu brakujących elementów 
uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych, modernizację wewnętrznej 
infrastruktury komunikacyjnej oraz wyposażenie w niezbędną do ich funkcjonowania 
infrastrukturę tj. budowę, przebudowę, remont lub modernizację obiektów 
budowlanych w ograniczonym  i niezbędnym zakresie”, 

b) zapisy Załącznika nr 3 do SZOOP kryteria wyboru projektów dla poddziałania II.1.1 
Tereny inwestycyjne, kryterium formalne specyficzne nr 1 Dostępność terenów 
inwestycyjnych „Ocenie podlega, czy przygotowywane tereny inwestycyjne nie 
powielają dostępnej infrastruktury – wsparcie może zostać przyznane, jeśli limit 
dostępnej powierzchni terenów inwestycyjnych, zgodnej z zapotrzebowaniem 
potencjalnych inwestorów, został już wyczerpany” oraz kryterium merytorycznego nr 
1 Wpisywanie się projektu we właściwy typ projektu zgodnie z regulaminem konkursu 



„Czy projekt  obejmuje kompleksowe przygotowanie co najmniej 3 ha terenu 
inwestycyjnego i dostosowanie terenu do potrzeb potencjalnych inwestorów...”, 

można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie spełni założenia poddziałania, jednak z uwagi 
na bardzo ogólny opis sytuacji przedstawionej w pytaniu, ostateczna ocena zgodności projektu 
z założeniami poddziałania może zostać przeprowadzona dopiero w oparciu o pełną 
dokumentację projektową.  




