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Dot. Wniosku 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”

W odpowiedzi na pismo znak: RPIX.432.20.34.2017 z dnia 9 stycznia 2018 r. dotyczące 
błędów formalnych we wniosku 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" przekazujemy skorygowany wniosek 
o dofinansowanie wraz z załącznikami. We wniosku oraz załącznikach zostały wprowadzony 
poniższe korekty, wyjaśnienia i uzupełnienia:

Niespełnione zostało kryterium formalne:
Zgodność projektu z wymogami określonymi w regulaminie konkursu
Uwaga ogólna:

Uchwała nr XXXVIi1/1083/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Gomunice została przyjęta dnia 31 marca 2009 r. Wówczas na 
terenie Gminy Gomunice funkcjonował zakład produkcyjny Remfol Sp. z 0.0. 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 0.0.). Zakład zatrudniał ok. 300 pracowników. W 
okresie funkcjonowania zakład w procesie produkcyjnym zużywał duże ilości wody, co 
wiązało się z dużą iiością ścieków odprowadzanych do oczyszczalni. RLM zakładu miało 
znaczny wpływ na wartość RLM dla wyznaczonej aglomeracji.



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 2009 r., 
w którym zostało uwzględnione RLM funkcjonującego wówczas na terenie Gminy Gomunice 
ww. zakładu produkcyjnego.

I. Uwagi do formularza wniosku o dofinansowanie projektu
1. Pkt 5.3
Zgodnie z uwagą uzupełniono punkt o informację o spełnianiu przez wnioskodawcę zasady 
równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
2. Pkt 6.1

a. Projekt będzie realizowany w miejscowościach Gomunice, Kietnia i Słostowice. 
Dokonano korekty punktu poprzez dodanie informacji o realizacji projektu w 
Słostowicach.

b. Dokonano korekty zgodnie z uwagą poprzez uspójnienie wersji papierowej i 
elektronicznej wniosku.

c. Zgodnie z uwagą w przedmiotowym punkcie znalazło się odniesienie do Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz realizacji celów RPO WŁ.

3. Pkt 6.2
Zgodnie z uwagą skrócono opis w celu zastosowania się do limitu znaków oraz uzupełniono 
opis o informację w zakresie zastosowanych w projekcie koncepcji projektowania 
uniwersalnego.
4. Pkt 6.3
Zgodnie z uwagą wiersz „miejscowość” został uzupełniony o miejscowość Słostowice. W 
celu zachowania spójności w ramach dokumentacji korekta ta została dokonana także w 
załączniku nr 1 Studium wykonalności:
-  rozdział „Definicja celów projektu” str. 16;
-  rozdział „Identyfikacja projektu -  lokalizacja projektu” str. 18;
-  rozdział „Analiza wykonalności” str. 40
5. Pkt 6.7
Dokonano korekty błędnej daty finansowego zakończenia realizacji projektu.
6. Pkt 7.1

a. Zgodnie z uwagą dokonano korekty rodzaju wskaźnika „Długość wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej -  niekwalifikowaina”.

7. Pkt 7.2
Zgodnie z uwagą dokonano korekty w zakresie wskaźnika wymienionego w pkt 2 załącznika 
nr V.
8. Pkt IX

a. Zgodnie z uwagą skorygowano nazwę zadania 2 w pkt VIII. W celu zachowania 
spójności dokumentacji korekta ta została dokonana także w pkt. 6.7 wniosku (rubryki 
„planowane terminy rozpoczęcia procedur wyłonienia wykonawcy” oraz „opis stanu 
przygotowania projektu do realizacji”). Dokonano weryfikacji pozostałych nazw zadań 
i dokonano uspójnienia i korekty ich nazw w całej dokumentacji projektowej (w 
szczególności w tabelach Analizy finansowej - zadania 6, 7, 9, 10), tak aby zachować 
spójność z pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie i załączników.



b. Kwota dofinansowania dla kategorii "Roboty ziemne i drogowe" zadania 8 została 
pierwotnie zaokrąglona "w dół" i stanowi w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku nadal 85,00% wydatków kwalifikowanych dla tej kategorii. W ten sposób 
uniknięto przekroczenia kwoty wnioskowanego dofinansowania ogółem dla projektu 
odniesionej do kwoty kwalifikowanej ogółem dla projektu, która w przeciwnym 
wypadku przekroczyłaby 85% wydatków kwalifikowanych ogółem. Po zaokrągleniu 
kwoty dofinansowania dia kategorii "Roboty ziemne i drogowe" zgodnie z zasadami 
matematyki tj. do kwoty 1 997 961,81 kwota dofinansowania ogółem dia projektu 
wyniosłaby 6 657 920,68 co stanowi 85,00000001% kosztów kwalifikowanych, a 
zatem przekracza dopuszczalny poziom dofinansowania. W obecnym kształcie, 
przemnażając kwotę wydatków kwalifikowanych ogółem przez wnioskowany poziom 
dofinansowania 85% otrzymujemy kwotę 6 657 920,67 czyli taką jak w pierwotnym 
kształcie tabeli. Wobec powyższego, pozostawiono wyliczenia bez zmian.

c. W części "w ramach zadań" skorygowano wartości podane dia poszczególnych 
zadań (w szczególności zadań 4-10).

d. dia zadań, które wykazano jako niekwalifikowalne, poziom dofinansowania
skorygowano na 0,00.

e. Metodologia i przyjęte proporcje wyliczenia kosztów niekwalifikowalnych dotyczących 
nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej została uzupełniona w 
załączniku nr 1 - Studium wykonalności w rozdziale "Analiza finansowa" pod tabeią 
prezentującą całkowite nakłady inwestycyjne.

9. Pkt 10.1
Dokonano korekty zgodnie z uwagą tj. poprzez wskazanie nazw kosztów.

II. Uwagi do załączników obligatoryjnych
Załącznik nr 1
1. Str. 8
Skorygowano wskazaną długość kanalizacji dla wskaźnika „długość wybudowanej kanalizacji
sanitarnej”. W celu zachowania spójności dokumentacji dokonano korekty także w rozdziaie
„informacje i analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora” str. 58.
2. Odniesienie do kryteriów merytorycznych

a. Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady „n+3” -  dokonano korekty błędnej daty 
w przedmiotowym punkcie.

b. Oddziaływanie projektu na OSI -  zgodnie z uwagą dokonano uzupełnienia treści 
załącznika o informacje potwierdzające, że realizacja projektu dotyczy Obszaru 
Strategicznej interwencji.

3. Str. 60
a. Zgodnie z uwagą poprawiono czytelność tabel z numerami działek.
b. Działki nr 267 i 423 są to działki należące do OSP w Gomunicach, do których 

zaplanowane jest przyłącze kanalizacyjne. Przez ww. działki nie będzie przechodziła 
sieć kanaiizacyjna, co oznacza, iż nie jest wymagane posiadanie przez Gminę 
Gomunice prawa do dysponowania ww. nieruchomościami na cele budowlane.

c. Lista adresów dla miejscowości Kletnia i Słostowice to działki, do których 
zaplanowane są przyłącza kanalizacyjne. Przez ww. działki nie będzie przechodziła 
sieć kanaiizacyjna, co oznacza, iż nie jest wymagane posiadanie przez Gminę 
Gomunice prawa do dysponowania ww. nieruchomościami na ceie budowlane.



d. Dokonano korekty wykazania wydatków dotyczących nadzoru inwestorskiego 
i rozłożono jego koszty zgodnie z przewidywaną realizacją robót budowlanych, na rok 
2018 i 2019. Wpłynęło to na konieczność weryfikacji i korekty' wszystkich wyliczeń 
i tabel przedstawionych w ramach studium wykonalności (w tym Analizy finansowej 
i Analizy opcji).

4. Str. 71 Analiza luki finansowej (str. 80 po korekcie)
Pierwotne założenia i analizy projektu nie zakładały zastosowania luki w finansowaniu, 
gdyż projekt nie należał do kategorii projektów generujących dochód. Zapis dotyczący 
luki finansowej pojawił się omyłkowo. W nawiązaniu do uwagi 4 Wnioskodawca 
przeprowadził szczegółową analizę finansową z użyciem zdyskontowanych przychodów 
i kosztów - dokonano szczegółowej weryfikacji i przeanalizowano poprawność wykonania 
analizy. W wyniku stwierdzonych omyłek w wyliczeniach i skutkujących tym błędnych 
założeń skorygowano i uszczegółowiono przedstawioną analizę kosztów i przychodów 
operacyjnych, a następnie skorygowano wyliczenia w dalszych powiązanych częściach 
analizy finansowej, w tym przepływach finansowych, wyliczeniu wskaźnika efektywności 
finansowej oraz analizy wrażliwości.
W nawiązaniu do powyższych korekt, dokonano odpowiednich zmian w wyliczeniu 
wskaźników DGC w ramach Analizy opcji. Ponadto, zauważono niespójność w przyjętych 
założeniach kosztowych w wyliczeniu tego wskaźnika, dokonano korekty nakładów 
inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych (w tym w nawiązaniu do uwagi 3d i uwagi 
4).
Zmiany te mają charakter oczywistej omyłki i nie prowadzą do istotnej modyfikacji 
projektu. Tabele finansowe w arkuszu kalkulacyjnym.

5. Uzupełniono wydruk wszystkich tabel finansowych znajdujących się w arkuszu 
kalkulacyjnym Excel.

Ponadto zaktualizowano numery stron w spisie treści oraz w rozdziale „wnioski 
z przeprowadzonej analizy -  podsumowanie” w odnośnikach do informacji o spełnianiu 
poszczególnych kryteriów wyboru.

Zachowana jest spójność informacji miedzy poszczególnymi elementami wniosku o 
dofinansowanie

Załącznik nr 2

Niespójność jest wynikiem błędu pisarskiego projektanta. W załączeniu wnioskodawca 
przedkłada oświadczenia projektanta -  2 szt.

Kwalifikowalność wydatków

Załącznik nr 3

Projekt budowlany -  miejscowość Słostowice i Gomunice TOM1

Odtworzenie nawierzchni drogi zostało uwzględnione po stronie wydatków kwalifikowanych, 
zgodnie z załączonymi Umowami nr PD.7134.4.6.2016 z dnia 3 marca 2016 r. i nr 
PD.7134.4.5.2016 z dnia 9 marca 2016 r., Decyzjami z dnia 14.03.2016 r. sygn. 
PD.7130.1.25.2016 i z dnia 14.03.2016 r. sygn. PD.7130.1.19.2016 oraz wyjaśnieniem



Starostwa Powiatowego w Radomsku z dnia 23.01.2018 r. znak: PD.7130.1.25.2016 dot.
obowiązku odtworzenia nawierzchni (w załączeniu).
Decyzje o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego zostaną uzyskane w Starostwie
Powiatowym w Radomsku przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę przed
rozpoczęciem robót budowianych.

Zapewnienie przez wnioskodawcę wkładu własnego

Załącznik nr 4

W załączeniu wnioskodawca przedkłada skorygowany załącznik.

Załącznik 10

Niespełnione zostało kryterium formalne:

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

1. W załączeniu aneksy do umów użyczenia.

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o
dofinansowanie

2. Decyzja Generainego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 marca 2016 r. 
sygn. O.Ł.Z-3.4341.322.2016.pz dotyczy działek 297/2, 298, 299/23, 766 i 781/1.

3. W załączeniu wnioskodawca przedkłada zgodę dla Gminy Gomunice.

4. W załączeniu wnioskodawca przedkłada aneks do Umowy nr PD.7134.4.6.2016 
z dnia 03.03.2016 r.
W załączeniu wnioskodawca przedkłada (we wniosku pierwotnym również zgoda była 
załączona) zgodę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 lipca 
2017 r. sygn. O.Ł.Z-3.4341.322.2015.mm na dysponowanie częścią działek o nr 
ewid. 299/24, 299/25, 299/26 obręb Słostowice, która to zgoda sprawia, iż nie ma 
konieczności zawierania aneksu do umowy użyczenia.

5. Przedłożona Decyzja Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.03.2016 r. 
sygn. PD.7130.1.25.2016 zezwalająca na lokalizację w pasie drogi powiatowej sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Słostowicach została wydana 
w odniesieniu do Umowy nr PD.7134.4.6.2016.
Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej nie spowoduje 
w końcowym efekcie zniszczenia, uszkodzenia drogi i jej urządzeń lub zmniejszenia 
jej trwałości oraz nie będzie zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, aie tylko 
i wyłącznie wówczas, gdy zachowane zostaną warunki określone przez 
zarządcę drogi, a więc w zakresie określnym w umowie warunków na jakich ma 
zostać dokonany remont (odtworzenie) nawierzchni. W załączeniu wnioskodawca



przedkłada wyjaśnienie Starostwa Powiatowego w Radomsku dot. odtworzenia 
nawierzchni jezdni.

Ponadto wnioskodawca przedkłada (nieprzedłożoną we wniosku pierwotnym) Umowę 
nr PD.7134.4.5.2016 z dnia 9 marca 2016 r. w odniesieniu do której została wydana 
Decyzja Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14.03.2016 r. sygn. 
PD.7130.1.19.2016. Również tych dokumentów dotyczy przedłożone wyjaśnienie.

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku 
o dofinansowanie

Załącznik nr 11

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

a. W postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29.02.2016 r. sygn. KS.6220.4.2015.13 
podana została długość sieci wynikająca z założeń do projektu. Natomiast w trakcie 
opracowywania projektu nieznacznie zmieniono trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej, 
co skutkowało zmianą długości sieci. We wniosku o dofinansowanie znajdują się 
ostatecznie zaprojektowane wartości.

Załącznik nr 12

W załączeniu wnioskodawca przedkłada skorygowany załącznik. W załączniku odniesiono
się również do nowych zasad znakowania projektów współfinansowanych w ramach
Funduszy Europejskich.

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

Załącznik nr 14

Po ustaleniach z oceniającym wniosek w załączeniu wnioskodawca przedkłada skorygowany
załącznik nr 13.

Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku
o dofinansowanie

Załącznik nr 18

a. Koiumna 4 -  skorygowano planowaną datę zakończenia realizacji zadania.

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



b. Kolumna 6 i 13 -  skorygowano wartości. Poziom skanalizowania 31,6% dotyczy 
skanalizowania całej Gminy. Natomiast aglomeracja obejmuje jedynie część Gminy.

c. Kolumna 7 i 14 -  skorygowano wartości.
Różnica między poziomem zbierania a poziomem powiązania jest wynikiem tego, iż 
poziom zbierania jest obliczany jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do 
sieci kanalizacji w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji wyrażonego w RLM 
(rzeczywistym), natomiast poziom powiązania jest obiiczony jako liczba 
użytkowników (RLM) odprowadzających ścieki do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, a 
następnie do oczyszczalni ścieków, w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji 
wyrażonego w RLM. RLM wskazane w Uchwale nr XXXVIII/1083/09 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Gomunice znacznie przewyższa RLM rzeczywiste (RLMrz) wskazane w AKPOŚK 
2017.

d. Kolumna 9 i 16 -  skorygowano wydajność oczyszczalni ścieków

e. Kolumna 10 i 17 -  wskazano obowiązujący poziom oczyszczania.

f. Kolumna 11 i 18 -  podano wskaźniki dotyczące biochemicznego zapotrzebowania na 
tlen (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesiny ogólne zgodnie 
ze stanem faktycznym. Zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Radomszczańskiego 
z dnia 27.05.2013 r. sygn. PŚ.1.6341.18.2013.mw udzielającą pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków 
typu „LEMNA” Gmina Gomunice zobowiązana jest do badania parametrów BZT5, 
ChZTcr, zawiesiny ogólne. Nie ma obowiązku badania azotu ogólnego oraz fosforu 
ogólnego.


