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Przemysław Staniszewski  
Prezydent  Mias ta  Zgierza  

Od wielu  la t  obserwujemy zachodzące  znaczne zmiany w kl imacie .  Mamy coraz  

c ieple jszą  porę  le tn ią  i  c ieple jsze ,  a  os ta tn io  nawet ,  bezśnieżne z imy.  Powoduje  

to  zanikanie  te renów zie lonych.  Szczególnie  widoczne jes t  to  w mias tach,  gdzie  

dodatkowo coraz  więcej  te renów przeznacza  s ię  np.  pod parkingi ,  l ikwidując  t rawniki .  

Wielu  Mieszkańców,  szczególnie  domków jednorodzinnych s tara  s ię  dbać  

o  z ie leń ,  co  wymaga również  podlewania  roś l in  w okresach bezdeszczowych,  

a  to  powoduje  wzros t  rachunków za  wodę.  

W ki lku mias tach w Polsce  funkcjonują  już  programy dopła t  d la  mieszkańców 

przez  samorządy do zbiorników na wodę deszczową;  zarówno na  zbiorniki  podziemne,  

jak  i  naz iemne wolnostojące  zbiorniki  na  deszczówkę podłączane do rur  spustowych.  

W imieniu  Mieszkańców zwracam s ię  do  Pana z  prośbą  o  wdrożenie  w naszym 

mieście  programu małe j  re tencj i ,  aby również  nas i  Mieszkańcy mogl i  nadal  dbać  

o  tereny zie lone .  

Za uwzględnienie  prośby Mieszkańców z  góry  dziękuję .  
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Zgierz, dnia 29.05.2020 r. 

PREZYJ)ENT MIASTA 

CS.OOOY A.O. olOdO Pani Agata Grzelak - Makowczyńska 

Radna Rady Miasta Zgierza 

W nawiązaniu do odpowiedzi na Pani interpelację, udzielonej pismem znak 

OR.0003.10.2020 z dnia 25.05.2020r. informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawiesił nabór wniosków w ramach Programu 

Priorytetowego pn. „DESZCZÓWKA - Gromadzenie wód opadowych", w związku z 

trwającymi pracami nad zwiększeniem atrakcyjności i dostępności oferty WFOŚiGW w 

Łodzi na realizację zadań związanych z gromadzeniem wód opadowych przez mieszkańców 

województwa łódzkiego. W związku z powyższym prace w przedmiotowym temacie zostaną 

wznowione po dokonaniu zmian przez WFOŚiGW w Łodzi i ogłoszeniu naboru wniosków. 

WYDZIAŁ ORGA.K'F7ACYJN 
Biuro f^ -'gierai 

Wpł.  
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Bohdan Bączak 
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza 

Zgierz, dnia 25.05.2020 r. 

oi. om 10 im 

Pani Agata Grzelak - Makowczyńska 

Radna Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 12.05.2020 r. (data wpływu do Kancelarii 

UMZ 19.05.2020 r.) informuję, że trwają prace nad projektem uchwały w sprawie zasad 

programu udzielania dotacji osobom fizycznym na działania w zakresie gromadzenia wód 

opadowych. Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na ogłoszenie naboru i złożenie 

wniosków przez osoby zainteresowane realizacją tego rodzaju działań. Na podstawie 

zebranych zgłoszeń przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach programu 

priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi pn. „DESZCZÓWKA - Gromadzenie wód opadowych". 

Urząd Miasta Zgierza 
Plac Jana Pawła II 16 
95-100 Zgierz 

www.umz.zgierz.pl 
www.miasto.zgierz.pl 

tel. (42)714 31 00 
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