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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych RPO WO 2014-2020 

Lokalizacja w dokumencie Treść przed zmianą Treść po zmianie Uzasadnienie dokonywanej 
zmiany 

Zał. nr 4 do Regulaminu – 
Instrukcja wypełniania 
wniosku o 
dofinansowanie (EFRR) 
str. 38-39. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o 
zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
2006 Nr. 217, poz. 1590), od 1 lipca 2007 r. 
organem właściwym do wydania 
interpretacji przepisów prawa podatkowego 
jest Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych. Rozporządzeniem z dnia 20 
czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do 
wydania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego (Dz.U. 2007, Nr 112, poz. 770) 
oraz jego późniejsza zmianą z dnia 1 marca 
2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 58, poz. 298) 
Minister Finansów upoważnił podległe 
organy do wydania interpretacji 
indywidualnych w jego imieniu i ustalonym 
zakresie, ustalając jednocześnie właściwość 

miejscową i rzeczową. W § 5 ww. 

rozporządzenia określono instytucje 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. 
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
2015 poz. 1649), organem właściwym 
do wydania interpretacji przepisów prawa 
podatkowego jest Minister właściwy do 
spraw finansów publicznych. 
Rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2015 r. 
w sprawie upoważnienia do dokonywania 
niektórych czynności w zakresie interpretacji 
indywidualnych (Dz. U. 2015, poz. 2351) 
Minister Finansów upoważnił podległe 
organy do wydawania interpretacji 
indywidualnych w jego imieniu i w 
ustalonym zakresie, ustalając jednocześnie 
właściwość miejscową i rzeczową. W § 3, 4 i 
5 ww. rozporządzenia określono instytucje 
właściwe do wydania interpretacji 

Zmiana podstawy prawnej  
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właściwe do wydania interpretacji 
indywidualnej, i tak np. jeśli wnioskodawca 
ma siedzibę na terenie województwa 
opolskiego to organem właściwym do 
wydania indywidualnej interpretacji jest 
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. 
Dodatkowo rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. (tj. 
Dz.U. 2013poz. 188) określa wzór wniosku o 
wydanie interpretacji przepisów prawa 
podatkowego oraz sposobu uiszczenia 
opłaty do wniosku.  
 

indywidualnej. Dodatkowo wzór wniosku o 
wydanie interpretacji, określono zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
31 grudnia 2015 r. (Dz.U 2016, poz. 14) w 
sprawie wzoru wniosku o wydanie 
interpretacji indywidualnej oraz sposobu 
uiszczania opłaty za wniosek.    

 
 
 
 
 

Zał. nr 8 do Regulaminu – 
Kryteria wyboru 
projektów dla 
poddziałania 5.3.2 
Dziedzictwo kulturowe i 
kultura na obszarach 
przygranicznych RPO WO 
2014-2020. Kryterium 
merytoryczne 
szczegółowe – Położenie 
obiektu na obszarze 
objętym ochroną 
konserwatorską. 

 
Promowanie projektów dotyczących 
obiektów zabytkowych położonych na 
terenie parków kulturowych i/ lub na 
obszarach zabytkowych układów 
urbanistycznych lub ruralistycznych: 
0 pkt – obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa opolskiego 
lub inwentarza muzealnego 
znajdujące się poza obszarem parku 
kulturowego lub poza granicami 
układu urbanistycznego lub 
ruralistycznego lub nieujęte w 
strefie A lub B ochrony 
konserwatorskiej ustanowionej w 

 
Promowanie projektów dotyczących 
obiektów zabytkowych położonych na 
terenie parków kulturowych i/ lub na 
obszarach zabytkowych układów 
urbanistycznych lub ruralistycznych: 
0 pkt – obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa opolskiego 
lub inwentarza muzealnego 
znajdujące się poza obszarem parku 
kulturowego lub poza granicami 
układu urbanistycznego lub 
ruralistycznego lub nieujęte w 
strefie A lub B ochrony 
konserwatorskiej ustanowionej w 

omyłka techniczna/błąd pisarski  
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miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

2 pkt - obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego lub inwentarza 
muzealnego znajdujące się na obszarze 
parku kulturowego lub w granicach układu 
urbanistycznego lub ruralistycznego lub 
nieujęte w strefie A lub B ochrony 
konserwatorskiej ustanowionej w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 
 
 
 
 

miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

2 pkt - obiekty wpisane do rejestru zabytków 
województwa opolskiego lub inwentarza 
muzealnego znajdujące się na obszarze 
parku kulturowego lub w granicach układu 
urbanistycznego lub ruralistycznego lub 
ujęte w strefie A lub B ochrony 
konserwatorskiej ustanowionej w 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
 
 
Bartłomiej Wiszniewski 
Referat Przyjmowania EFRR 
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
Opole, 19 kwietnia 2016 r. 


