
Pytanie: 

Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze, który mieści się w zakresie, o którym 
mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.  

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w Słowińskiej Grupie Rybackiej w 
ramach konkursu ogłoszonego 28/12/2016 w ww zakresie. Podstawowymi załącznikami do 
Wniosku o dofinansowanie są oczywiście prawo do dysponowania nieruchomością oraz 
pozwolenie na budowę. Czy respektują Państwo: 

1.Udział w prawie do dysponowania nieruchomością tzn. przedsiębiorca chciałaby zakupić 
część obiektu, który w chwili obecnej jest budowany - w związku z tym nie może odkupić 
konkretnej części obiektu budynku, lecz udział w niej. 

2. Pozwolenie na budowę poprzez dopisanie przedsiębiorcy do całego pozwolenia 
budowlanego w zakresie tego obiektu, a nie tylko tej część, którą przedsiębiorca chciałby 
wykończyć w ramach projektu. Wynika to z faktu, że w chwili obecnej nie możemy podzielić 
pozwolenia na budowę na poszczególne etapy. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na tak ogólnikowo sformułowane pytanie, uprzejmie informujemy, że nie jesteśmy w 
stanie jednoznacznie i precyzyjnie udzielić odpowiedzi z uwagi na nieznajomość celu, 
zakresu operacji i innych celach szczegółowych ww. projektu/ wniosku istotnych z punktu 
widzenia oceny projektu. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, na podstawie 
całej zgromadzonej dokumentacji. Na dzień dzisiejszy trudno odnosić się do prawa do 
dysponowania nieruchomością, której nie ma i w związku czym nie posiada stosownych 
odbiorów oraz nie znany jest charakter przeznaczenia budynku. Nadto z przedstawionego 
opisu nie wynika co będzie przedmiotem operacji W przypadku, gdy planowana w ramach 
operacji inwestycja jest trwale związana z nieruchomością, dokumenty potwierdzające tytuł 
prawny określone zostały w instrukcji do wopp. Wnioskodawca planuje wykończyć budynek 
w ramach projektu, aczkolwiek nie jest jasne i z przedmiotowego pisma nie wynika, iż w 
jakim zakresie i charakterze będzie rozwijać działalność oraz co będzie przedmiotem 
realizacji operacji.  

Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy zobowiązany jest dostarczyć 
tytuł prawny do nieruchomości oraz jeśli dotyczy dostarczyć dokument potwierdzający 
posiadanie zależne. Ponadto Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć Oświadczenie 
właściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji na terenie 
nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym.  

Powyższe dokumenty będą potwierdzały, że Wnioskodawca mimo, iż nie jest właścicielem 
nieruchomości, będzie w jej posiadaniu w trakcie związania z celem.  

 


