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Interpelacja 

W związku z trwającym sezonem grzewczym i związanym z tym istotnym problemem 
smogu w Zgierzu proszę o informację co do zasobu komunalnego nieruchomości Gminy 
Miasto Zgierz w zakresie: 

Ile pieców starego typu i ile pieców nowoczesnych z paliwem wiodącym węgiel kamienny 
funkcjonuje w lokalach będących własnością GM Zgierz? 

W ilu z tych lokali (w budynkach) jest możliwość podłączenia gazowego kotła grzewczego? 

Czy jest opracowany harmonogram wymiany pieców w zasobach komunalnych, jeśli tak, 
proszę o jego przedstawienie. Jeżeli takiego harmonogramu nie ma, czy Miasto planuje 
stworzenie rozpisanego w czasie programu kompleksowej zmiany sposobu ogrzewania 
lokali? 

Wnoszę także o montaż czujnika jakości powietrza w okolicach targowiska oraz osiedla 
Proboszczewice, aby uzyskać bardziej dokładny ogląd sytuacji jakości powietrza w naszym 
mieście. 
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Pan Łukasz Wróblewski 
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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019 roku dotyczącą 

ogrzewania budynków należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz 

informuję, co następuje: 

Gminne lokale mieszkalne w większości wyposażone są w ogrzewanie 

piecowe, w tym w piece węglowe pokojowe, kuchenne, piece kaflowe, piecokuchnie 

oraz kotły c.o. 

Zgodnie z art. 6a pkt 3b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

wynajmujący ma obowiązek wymiany pieców grzewczych. W związku z powyższym, 

corocznie dokonuje się wymiany wyeksploatowanych pieców na nowe tradycyjne 

ogólnodostępne. Czynności takich dokonuje się w związku ze zgłoszeniami 

najemców i kontrolą służb technicznych zarządcy budynków. Rocznie wymienianych 

jest około 100 szt. pieców, a około 10 pieców kaflowych poddawanych jest 

przebudowie (renowacji). 

Na dzień dzisiejszy trzy gminne nieruchomości podłączone są do miejskiej 

sieci ciepłowniczej, pięć zaś posiada przyłącza gazowe. Aby ocenić możliwości 

podłączenia pozostałych posesji do sieci gazowej, a w konsekwencji wyposażyć 

budynki w kotły grzewcze, należałoby rozpocząć wymagane prawem procedury, 

rozpoczynając od wystąpienia o warunki zasilania i opracowanie dokumentacji oraz 

zabezpieczenie w budżecie miasta odpowiednich środków finansowych na ten cel. 

Ponadto, nadmieniam, iż Gmina Miasto Zgierz jest w trakcie realizacji projektu 

pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 

zasobu komunalnego", w ramach którego zostaną podłączone do miejskiej sieci 

ciepłowniczej budynki przy ul. Długiej o numerach: 16, 18, 19, 22, 30, 32, 40 i 42. 
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Sukcesywnie dokonywane są zmiany sposobu ogrzewania lokali w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada swoje lokale na wynajem. 

Projekty realizowane są przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

W kwestii montażu czujnika jakości powietrza w okolicach targowiska oraz 

osiedla Proboszczewice informuję, że wystąpię do Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o rozważenie zainstalowania ww. urządzenia 

we wskazanych przez Pana lokalizacjach. 


