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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” złożonego przez Gminę Gomunice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014 -  2020 uzyskał negatywną ocenę formalną z uwagi na niespełnienie 

kryterium Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w 

Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020.

Pismem z dnia 9 stycznia 2018 r., znak RPIX.432.20.34.2017, Wnioskodawca wezwany został do 

uzupełnienia wniosku o dofinansowanie w zakresie przedłożenia szczegółowych wyjaśnień oraz 

ewentualnych dokumentów pozwalających na weryfikację zaistniałej sytuacji polegającej na odstępstwie 

pomiędzy wartością RLM wskazaną w rozporządzeniu tworzącym aglomerację (Uchwala Nr XXXVI11/1083/09 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2009 roku), a RLM rzeczywistymi (RLMrz), które 
przekracza 5%.

W złożonym w dniu 24 stycznia 2018r. uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, iż 

Uchwala Nr XXXVIII/1083/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Gomunice została przyjęta dnia 31 marca 2009r. Wówczas na terenie Gminy Gomunice funkcjonował zakład 

produkcyjny Remfol Sp. z o.o. z siedzibą w Wojciechowie dostarczający do oczyszczalni ścieków w 

Gomunicach znaczne ilości ścieków. Rocznie do oczyszczalni dostarczanych było ok. 15 000 m3 ścieków 

przemysłowych (w tym przede wszystkim od Remfol Sp z o.o ). Zakład zatrudniał około 300 pracowników. W 

okresie funkcjonowania zakład w procesie produkcyjnym zużywał duże ilości wody, co wiązało się z dużą 

ilością ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. RLM zakładu miało znaczny wpływ na wartość RLM dla 

wyznaczonej aglomeracji. Wskazano także, iż zakład został wykreślony z rejestru przedsiębiorców i obecnie 

nie prowadzi działalności produkcyjnej na terenie Gminy Gomunice, a tym samym nie wytwarza ścieków. W 

związku z powyższym rzeczywiste RLM dla aglomeracji Gomunice wskazane w Aktualizacji Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2017 jest niższe od RLM aglomeracji wyznaczonej Uchwałą 

Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2009r, w którym zostało uwzględnione RLM funkcjonującego wówczas 

na terenie Gminy Gomunice w/w zakładu produkcyjnego.
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W wyniku analizy złożonych wyjaśnień Komisja Oceny Projektów uznała, iż zgodnie z danymi ze 

strony :os://ems.ms.gov.pi/krs/danepodmiotu firma Remfolm Sp. z o.o. została prawomocnie wykreślona z 

KRS w dniu 19.03.2014r. Mając na uwadze, fakt iż V aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017r. KOP uznała, iż 

Wnioskodawca miał możliwość wyznaczenia nowych obszarów aglomeracji w sposób, który pozwoliłby, aby 

planowane inwestycje były zgodne z dyrektywą 91/2017/EWG i V KPOŚK. Ponadto KOP wskazuje że 

cokument według, którego wpisany został obszar objęty planem inwestycyjnym w aktualizacji V KPOŚK jest z 

2009r. Tym samym Wnioskodawca miał wystarczający czas na przeprowadzenie niezbędnych zmian. Mając 

na uwadze, iż Wnioskodawca nie przedłożył dokumentów, które pozwoliłyby na weryfikację zaistniałej 

sytuacji, a przedłożone wyjaśnienia nie są wystarczające KOP stwierdza, że nie zostało spełnione kryterium 

Zgodność inwestycji z celem szczegółowym i opisem danego działania lub poddziałania w 

Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020.

Od wyników przeprowadzonej oceny przysługuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 

pisma, możliwość złożenia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Departament ds. Regionalnego Programu 

Operacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź).
Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 protest zawiera:

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO)

b) dane Wnioskodawcy;

c) numer wniosku o dofinansowanie;

d) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem;

e) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, 

jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

f) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, 

z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej 

osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Ponadto nadmieniam, iż dodatkowe informacje w zakresie procedury odwoławczej znajdują się 

w Regulaminie Konkursu dla naboru nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/17 oraz w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej

2014-2020.
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