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Gmina Gomunice

ul. Armii Krajowej 30 

97-545 Gomunice

Informuję, iż wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.05.03.02-10-0019/17, 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i Słostowice w 

gminie Gomunice” złożony przez Gminę Gomunice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 -  2020, został oceniony przez Komisję Oceny Projektów.

W załączeniu przesyłam błędy formalne zidentyfikowane przez członków Komisji Oceny Projektów 

dokonujących oceny formalnej.
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RPIX.432.20.34.2017 Łódź, dnia v) stycznia 2018r.

Gmina Gomunice

ul. Armii Krajowej 30 

97-545 Gomunice

Informuję, iż wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.05.03.02-10-0017/17, 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Gomunice, Kletnia i 

Słostowice w Gminie Gomunice” złożony przez Gminę Gomunice w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -  2020, został oceniony przez Komisję Oceny 
Projektów.

Poniżej przedstawiam błędy formalne zidentyfikowane przez członków Komisji Oceny 
Projektów dokonujących oceny formalnej.

Niespełnione zostało kryterium formalne:

Zgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu 

Uwaga ogólna:

Zgodnie z zapisami V aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(AKPOŚK 2017) w przedmiotowym programie ujęte zostały aglomeracje, w których odstępstwo 

pomiędzy RLM w rozporządzeniu lub uchwale tworzącej aglomerację, a RLM rzeczywistymi (RLMrz) 

przekracza 5%. Zgodnie z zapisami AKPOŚK 2017 aglomeracje takie oznaczone zostały symbolem 

R5% blokującym dostęp do możliwości ubiegania się o dofinansowanie do czasu usunięcia lub 

wyjaśnienia zaistniałej niezgodności. Mając na uwadze zapisy SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 dla 

Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna pkt. 6 wskazującego, iż wybór projektów oparty 

będzie o Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w 

toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zawierającym listę 

potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach powyżej 2 tys. RLM oraz biorąc pod uwagę 

niezgodność RLM wskazanych w Uchwale Nr XXXVIII/1083/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 

dnia 31 marca 2009 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gomunice oraz RLMrz dla tej 
aglomeracji wskazany w AKPOŚK 2017 należy szczegółowo wyjaśnić czy niezgodność 

zidentyfikowana na etapie AKPOŚK 2017 w ramach przedmiotowej aglomeracji została zlikwidowana. 

Należy przedłożyć szczegółowe wyjaśnienia w powyższym zakresie oraz ewentualne dokumenty 

pozwalające na weryfikację zaistniałej sytuacji ZA ZG ODNOŚ’*'
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Niespełnione zostało kryterium formalne:
Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z 

obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi

1. Pkt 5.3
Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” IZ zapewnia, że wnioskodawca umieszcza opis 

dostępności tworzonej inwestycji z uwzględnieniem rodzajów niepełnosprawności. W związku z 

powyższym należy opisać jakie rozwiązania/urządzenia umożliwiające dostęp zostaną zastosowane w 

projekcie, aby można było ocenić spełnienie przez wnioskodawcę zasady równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Powyższe należy uwzględnić 

w odniesieniu do dostępności informacji o realizacji projektu ze środków UE w ramach zadania 

„informacja i promocja”. Należy mieć na uwadze, iż zapisy w w/w zakresie muszą być spójne w 

ramach całej dokumentacji projektu. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż w związku z wejściem w 

życie nowych przepisów na stronie wwvy.rpo.iodzkie.pl zostały zamieszczone informacje dotyczące 

nowych zasad promocji projektów, zaktualizowane zestawienia znaków do pobrania, wzory tablic i 

plakatów, do których stosowania Wnioskodawcy zobowiązani są od dnia 1 stycznia 2018r.

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o 

dofinansowanie

2. Pkt 6.1
a. Wskazano, iż celem głównym jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gomunice i 

Kletnia. Jednocześnie jak wynika z tytułu, projekt będzie realizowany także w miejscowości 

Słostowice -  należy wyjaśnić i skorygować
Wersje papierowe i elektroniczna wniosku o dofinansowanie są tożsame
b. wersja papierowa wniosku o dofinansowanie jest niespójna z wersją elektroniczną wniosku o 

dofinansowanie. Należy skorygować
Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z 

obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi
c. ponadto zgodnie z zapisami instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie przedmiotowy punkt 

należy uzupełnić o odniesienie się do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego bądź innych 

dokumentów strategicznych oraz należy wskazać podstawowy cel jaki ma zostać osiągnięty dzięki 

realizacji projektu. Należy wskazać sposób, w jaki projekt przyczynia się do realizacji celów Osi 

Priorytetowych, Działań i Poddziałań RPO WŁ -  należy uzupełnić

3. Pkt 6.2

Zgodnie z zapisami In s trukc ji w ype łn ien ia  w niosku o do finansow anie  p ro jek tu  opis w pkt 6.2 nie może 
przekroczyć 2000 znaków włącznie ze spacjami oraz znakami specjalnymi. Przedmiotowy opis 

przekracza tą liczbę. Ponadto zgodnie z Instrukcją  przedmiotowy opis powinien zawierać informację w 

zakresie zastosowanych w projekcie koncepcji projektowania uniwersalnego. Należy skorygować. 

Ponadto wersja papierowa wniosku o dofinansowanie jest niespójna z wersją elektroniczną wniosku o 

dofinansowanie. Należy skorygować



4. Pkt 6.3

W wierszu „miejscowość” należy uzupełnić o miejscowość Słostowice -  należy skorygować i 

ujednolicić w całej dokumentacji

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o 

dofinansowanie
5. Pkt 6.7

Opis stanu przygotowania projektu do realizacji

Wskazana data finansowego zakończenia realizacji jest niespójna z datą wskazaną w pkt 2.14 -  

należy skorygować i ujednolicić w całej dokumentacji 

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z 

obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi
6. Pkt 7.1

a. Błędnie wskazano rodzaj wskaźnika dla wskaźnika „długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej -  niekwalifikowalna” -  należy skorygować i ujednolicić
7. Pkt 7.2

Zgodnie z zapisami instrukcji w pkt 7.2 należy wskazać przynajmniej jeden wskaźnik produktu 

oraz jeden wskaźnik rezultatu bezpośredniego, które są wymienione w pkt 1 załącznika nr V do 

Regulaminu konkursu. W punkcie tym niepoprawnie wskazano wskaźnik wymieniony w pkt 2 

załącznika nr V. Należy skorygować.

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o 

dofinansowanie
8. Pkt IX

a. Należy mieć na uwadze, iż nazwa zadania 2 nie jest tożsama z nazwą wskazaną w pkt VIII -  

należy skorygować.
Wniosek o dofinansowanie zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne

b. Błędnie wskazano kwotę dofinansowania w zadaniu 8 dla kosztu „roboty ziemne i drogowe” -  

należy skorygować odpowiednio modyfikując montaż finansowy i powiązane załączniki

c. W części w ram ach  zadań  należy skorygować wartości podane dla poszczególnych zadań w 

kolumnie w yd a tk i ogó łem , kw a lifikow a lne , dofinansow anie .

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z
obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi

d. Dla zadań, które wykazano jako niekwalifikowalne w projekcie należy skorygować wskazane 

85% poziom dofinansowania

Kwalifikowalność wydatków
e. Wnioskodawca wskazał, ze część kosztów nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji 

projektowej została proporcjonalnie wydzielona do kosztów niekwalifikowalnych. Należy podać 

przyjętą proporcję i metodologię wyliczenia wartości kosztów niekwalifikowalnych.

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z
obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi



9. Pkt 10.1

Zgodnie z zapisami Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w kolumnie „nazwa kosztu 

w ramach projektu” należy wskazać nazwę kosztów a nie jak wskazano nazwę kategorii kosztów 

-  należy skorygować

P o w yższe  u w a g i n a le ży  uw zg lędn ić  w  pozosta łych  zap isach  fo rm u la rza  w n iosku  i p o w ią za n ych  

za łą czn ika ch  w skazu jąc  m ie jsca  ich naniesień, aby zachow ać spó jność  z in fo rm a c ja m i p o m ię d z y  

dokum entam i.

Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Uzupełnieniu lub 

korekcie mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane do poprawy lub skorygowania przez 

pracowników DRPO, będących członkami KOP. Jeżeli wprowadzane zgodnie z uwagami zmiany 

implikują kolejne zmiany, należy dokonać stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz w odpowiednich załącznikach, a także dołączyć na piśmie stosowną informację o ich 

wprowadzeniu oraz wyjaśnienia.

II. Uwagi do załączników obligatoryjnych 

Niespełnione zostało kryterium formalne:
Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o 

dofinansowanie
Załącznik nr 1

1. Str. 8

Wskazana długość kanalizacji dla wskaźnika „długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej" jest 

niespójna z zapisami formularza wniosku -  należy skorygować i ujednolicić w całej dokumentacji 

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z 

obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi
2. Odniesienie do kryteriów merytorycznych

a. Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3” -  wskazano, iż projekt będzie realizowany do 2018r, 

jednocześnie jak wynika z pkt 2.14 projekt będzie realizowany do 30.11.2018 r. należy szczegółowo 

wyjaśnić, skorygować i ujednolicić w całej dokumentacji

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o

dofinansowanie

b. Odziaływanie projektu na OSI -  należy przedstawić informacje wskazujące, że realizacja projektu 

dotyczy Obszaru Strategicznej Interwencji celem możliwości oceny stopnia spełniania kryterium.
3. Str. 60

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z 
obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi

a. Przedstawiona tabela z numerami działek jest nieczytelna -  należy skorygować

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o

dofinansowanie



b. Wskazano jako listę adresów działki nr 267 i 423, jednocześnie nie przedłożono prawa do 
dysponowania w/w działkami. Należy wyjaśnić skorygować i ujednolicić. W przypadku, w którym w/w 

prawo wynika z tytułu innego niż własność należy przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowalne (również przez okres trwałości projektu)

c. Lista adresów dla miejscowości Kletnia i Słostowice -  wskazane numery działek są niespójne z 

załącznikiem 10. Należy wyjaśnić, skorygować i ujednolicić. W przypadku, w którym w/w prawo 

wynika z tytułu innego niż własność należy przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający prawo 

do dysponowania nieruchomością na cele budowalne (również przez okres trwałości projektu) -  

Mając na uwadze, iż kwalifikowalne są jedynie działania związane z kanałem głównym (przyłącza są 

niekwalifikowalne) wykaz działek należy podzielić na te które dotyczą części kwalifikowalnej i 

niekwalifikowalnej projektu zachowując spójność informacji w całej dokumentacji.

d. Na str.67 wskazano wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne dla realizowanych zadań w projekcie 

w latach 2015-2019. Należy wyjaśnić/skorygować wykazanie wydatków nadzoru inwestorskiego 

tylko w roku 2019 w odniesieniu do informacji w pkt VIII formularza wniosku podającej okres 

realizacji dla tego zadania od I kw. 2018 tj. wraz z rozpoczęciem prac budowlanych z zakresu 

kanalizacji sanitarnej w Gomunicach.

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z
obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi
4. Str. 71 Analiza luki finansowej -  Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z zapisami SZOOP RPO WŁ na 

lata 2014-2020 dla Poddziałania V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna warunkiem uwzględniania 

dochodu w projekcie jest zastosowanie metody zryczałtowanych stawek procentowych dochodów -  

25%. Wobec powyższego należy wyjaśnić/skorygować zastosowanie w projekcie analizy luki 

finansowej oraz przedłożyć analizę finansową z zastosowaniem prawidłowej metody ukazującej 

dochodowość przedmiotowego projektu. Jednocześnie aby potwierdzić, że projekt nie jest projektem 

generującym dochód Wnioskodawca zobowiązany jest przeprowadzić szczegółową analizę 

finansową z użyciem zdyskontowanych przychodów i kosztów. Wobec powyższego należy 

przeanalizować poprawność wykonania analizy finansowej.

Zgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu
5. Brak przedłożonych wszystkich tabel finansowych znajdujących się w arkuszu kalkulacyjnym 

Excel -  należy uzupełnić

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o 

dofinansowanie
Załącznik nr 2

Wskazane numery działek na rysunkach nr PB/02-05 są niespójne z załącznikiem nr 10 Brak 

prawa do dysponowania działkami wskazanymi w na rysunkach. Należy wyjaśnić/ skorygować i 

ujednolicić. W przypadku, w którym w/w prawo wynika z tytułu innego niż własność należy



przedłożyć odpowiedni dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowalne (również przez okres trwałości projektu)

1. Brak przedstawionych rysunków dla działek nr 299/24, 299/25 i 299/26 wskazanych w załączniku 

nr 10 -  należy wyjaśnić i skorygować tak aby zachować spójność w całej dokumentacji

Kwalifikowalność wydtaków
Załącznik nr 3

Projekt budowalny -  miejscowość Słostowice i Gomunice TOM 1
1. Pkt- odtworzenie nawierzchni drogi

Wskazano, iż planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogi, odtworzenie jezdni w śladzie 

wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie nowych poboczy i rowów wraz ze zjazdami na 

całej trasie umieszczonej kanalizacji. W związku z powyższym wyjaśnić, czy koszty prac związanych z 

odtworzeniem nawierzchni drogowej zostały wykazane po stronie wydatków kwalifikowalnych. Jeśli 

tak należy mieć na uwadze, że zgodnie z ww. wytycznymi kwalifikowalne mogą być:

- wydatki na odtworzenie nawierzchni drogi w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego;

- wydatki poza pasem drogowym mogą być kwalifikowalne, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni 

wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (pkt b. Decyzji Powiatu Radomszczańskiego z dnia 

14/03/2016r. sygn.. PD.7130.1.25.2016). Należy przedłożyć szczegółowe informacje w tym zakresie 

oraz ww. dokumenty wskazujące na możliwość kwalifikowania tych prac, jeśli koszty ich zostały ujęte 

w zestawieniu finansowym formularza wniosku lub przenieść koszt ww. prac do wydatków 

niekwalifikowalnych jeśli warunki kwalifikowalności podane powyżej nie zostaną spełnione.

W przypadku korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z uwagą należy również skorygować koszty 

Kwalifikowalne dla wydatku - inspektor nadzoru i zarządzanie projektem proporcjonalnie do wartości 
kosztów niekwalifikowalnych.

Zapewnienie przez wnioskodawcę wkładu własnego
Załącznik nr 4

Wskazana kwota nie zabezpiecza środków potrzebnych na pokrycie projektu -  należy skorygować. 

Załącznik nr 10

Niespełnione zostało kryterium formalne:
Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie 

z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi.
1. Należy mieć na uwadze, iż przedłożone umowy użyczenia, dzierżawy nie zapewniają prawa do 

dysponowania nieruchomością w okresie trwałości projektu -  należy uzupełnić/skorygować/ 

wyjaśnić

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o
dofinansowanie



2. Decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad sygn. O.Ł.Z-3.4341.322.2016.pz -  w 

przedmiotowej decyzji brak jak wskazanej dokładnej lokalizacji inwestycji (działek na których ma 

być zlokalizowany projekt) -  należy wyjaśnić i uzupełnić tak aby zachować spójność w całej 

dokumentacji. Należy wyjaśnić czy w/w zgoda dotyczy działek 297/2, 298, 299/23, 766 i 781/1. 

Jeżeli w/w pismo dotyczy innych działek należy wyjaśnić jakich i odpowiednio skorygować 
dokumentację o pozwolenie na budowę dla w/w działek.

3. Pismo sygn.. OŚG.6853.1.2016 -  zgodnie z pismem gmina Kleszczów wyraziła zgodę dla firmy 

P.P.U.H „Vitaro” na dysponowanie na cele budowlane działką nr 170/6. Mając na uwadze, iż 

wnioskodawcą jest Gmina Gomunice należy szczegółowo wyjaśnić i przedłożyć zgodę do 

dysponowania działką na cele budowalne dla wnioskodawcy.

4. Przedłożono Umowę Nr PD.7134.4.6.2016 z dnia 03/03/2016r.zawartą pomiędzy Powiatem

Radomszczańskim a Gminą Gomunice wyrażającą zgodę na umieszczenie kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w pasie drogi powiatowej nr 3931E, 3928E w miejscowości Słostowice. Termin realizacji 

przedmiotu umowy określony w §2 ustalono do dnia 31/12/2018r. Należy wyjaśnić wskazany termin 

mając na uwadze, że podany przez wnioskodawcę, w pkt VIII formularza wniosku o dofinansowanie, 

okres realizacji dla prac związanych z budową kanalizacji w Słostowicach to I-IV kw. 2019r. 

Analogicznie należy wyjaśnić termin podany w

§ 6 w umowie użyczenia z dnia 18 marca 2016 r między Skarbem Państwa -  GDDKiA a Gminą 

Gomunice ustalający czas trwania umowy do 31 maja 2016r. Jednocześnie w sytuacji w której 

Wnioskodawca zawrze aneks do przedmiotowej umowy należy go przedłożyć, bądź inny dokument 

potwierdzający prawo do dysponowania tą nieruchomością.

5. Przedłożono Decyzję Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14/03/20196 sygn. 

PD.7130.1.25.2016 zezwalającą na lokalizacje w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami w Słostowicach (droga nr 3931E, 3928E). Należy wyjaśnić, czy powyższa decyzja 

została wydana w odniesieniu do ww. Umowy (nr PD.7134.4.6.2016) określającej m.in. w §2 rodzaj 

prac drogowych do wykonania przez Gminę Gomunice tj.: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, 

wykonanie nowych poboczy i rowów ze zjazdami itp. Jeśli tak należy szczegółowo wyjaśnić zapisy 

umowy w odniesieniu do uzasadnienia podanego w przedłożonej Decyzji tj.: L oka liza c ja  w  p a s ie  

d ro go w ym  w /w  u rządzeń  n ie  spow odu je  zn iszczen ia  lub  u szkodzen ia  d ro g i i je j  u rzą d ze ń  lub  

zm n ie jsze n ia  je j  trw a ło śc i ( ...)

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o 

dofinansowanie
Załącznik nr 11

1. Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko sygn. KS.6220.4.2015.13 

a. Należy szczegółowo wyjaśnić czy wskazana długość przedmiotowej sieci dotyczy jedynie 

kolektora głównego czy także długość przyłączy realizowanych w ramach przedmiotowego 

projektu mając na uwadze iż wskazana długość 7,52 km jest niespójna z całą długością sieci 

która wynosi 8,14 km. W przypadku kiedy długość wskazana w przedmiotowej decyzji dotyczy



samego kolektora głównego należy skorygować dokument uwzględniając także długość 

przyłączy. Należy przy tym mieć na uwadze, iż zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 

22 czerwca 2017 r. (sygn. akt III SZP 2/16) przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący 

wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług 

z siecią kanalizacyjna, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Załącznik nr 12

Należy uzupełnić w zakresie ilości tablic informacyjnych i pamiątkowych mając na uwadze informacje 

podane w specyfikacji usług dla zadania informacja i promocja przedłożonej w ramach zał. nr 3

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie 

z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi.
Załącznik nr 14

W punkcie 5 wskazano odpowiedź „nie”. Mając na uwadze, iż jak wynika z przedłożonej dokumentacji 

projekt nie dotyczy udzielenie pomocy publicznej udzielonej na podstawie rozporządzenia ministra 

właściwego ds. rozwoju opartego o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014r w przedmiotowym 

punkcie należy wskazać odpowiedź „nie dotyczy”

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o
dofinansowanie
Załącznik nr 18

a. Kolumna 4 -  wskazana planowana data zakończenia realizacji jest niespójna z datą 

wskazaną w pkt 2.14 -  należy skorygować i ujednolicić

Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie 

z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi.
b. Kolumna 6 i 13 -  Nieprawidłowe wartości -  należy skorygować mając na uwadze, iż Poziom 

zbierania to stopień skanalizowania (% RLM) rozumiany jako liczba użytkowników (RLM) 

przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji 

wyrażonego w RLM (rzeczywistym). Ponadto należy wyjaśnić fakt, iż w studium wykonalności 

wskazano, iż Gmina Gomunice skanalizowana jest w 31.6 %,

c. Kolumna 7 i 14 -  Nieprawidłowe wartości -  należy skorygować mając na uwadze, iż jest to 

stopień odprowadzania do oczyszczalni ścieków zebranych przez kanalizację zbiorczą (RLM) 

rozumiany jako liczba użytkowników (RLM) odprowadzających ścieki do zbiorczej sieci 

kanalizacyjnej, a następnie do oczyszczalni ścieków (z pominięciem systemów 

indywidualnych), w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji wyrażonego w RLM.

W przypadku gdy poziom powiązania będzie niższy od poziomu zbierania, należy podać 

przyczyny takich różnic i plany inwestycyjne na przyszłość w celu zmniejszenia tych różnic.

d. 9 i 16 Wydajność oczyszczalni ścieków komunalnych obsługującej daną aglomerację -  należy 

skorygować wartość w kolumnie 9 mając na uwadze, iż w przypadku gdy w ramach



przedmiotowego projektu nie jest realizowana inwestycja dotycząca oczyszczalni ścieków 

wartości podane w w/w kolumnach powinny być tożsame. Należy skorygować mając na 

uwadze, iż wskazana maksymalna wydajność jest większa od wartości wskazanej w V 

aktualizacji KPOŚK w kolumnie „projektowana maksymalna wydajność oczyszczalni” 

e. 10 i 17 Obowiązujący poziom oczyszczania -  należy skorygować wskazując: oczyszczanie 

pierwotne lub oczyszczanie wtórne lub oczyszczanie bardziej rygorystyczne (usuwanie azotu, 

fosforu, dezynfekcja, itd.)

o 11 i 18 wydajność oczyszczania - Zgodnie z zapisami SZOOP dla Poddziałania V.3.2 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna, niezależnie od typu realizowanego projektu należy 

wykazać zastosowanie biologicznego oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami zawartymi 

w załączniku I B dyrektywy 91/271/EWG. W związku z powyższym w kolumnach tych należy 

podać wskaźniki dotyczące biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), chemicznego 

zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny zgodnie ze 

stanem aktualnym w oczyszczalni wskazując faktyczne wartości wyników oczyszczania 

ścieków pod katem spełniania wymogów w/w dyrektywy. Należy skorygować.

Powyższe uwagi należy uwzględnić w załączników oraz formularzu wniosku w miejscach, 

których dotyczą, aby zachować spójność z informacjami pomiędzy dokumentami.

Mając powyższe na uwadze, proszę o dostarczenie do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego (Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, ul. Traugutta 

21/23. 90-113 Łódź, pokój 1409 XIV piętro), poprawionego wniosku w terminie 14 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zidentyfikowanych uchybieniach formalnych.

Jeżeli wprowadzane zgodnie z uwagami zmiany implikują kolejne zmiany, należy dokonać 

stosownych zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w odpowiednich załącznikach, a także 

dołączyć na piśmie stosowną informację o ich wprowadzeniu oraz wyjaśnienia.

W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie uzupełniony lub skorygowany wniosek 

o dofinansowanie projektu nie zostanie dostarczony lub wskazany błąd nie zostanie właściwie 

poprawiony, wniosek uzyskuje negatywną ocenę.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod nr tel. 042 663 31 13; 

042 663 3701

Przewodniczący 

Komisji Oceny Projektów


