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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 31.01.2017 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 

08.02.2017 r. ) informuję, iż na terenie miasta Zgierza Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego nie wprowadziło działań, które są wymienione w uchwałach Sejmiku Województwa 

Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza a dotyczą sposobu postępowania w przypadku 

wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10 i PM2.5. 

Niemniej jednak służby podległe Prezydentowi Miasta Zgierza są w kontakcie 

z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lodzi oraz pracownikami Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi i na bieżąco monitorują stężenie pyłu zawieszonego podawane 

ze zlokalizowanej na terenie miasta stacji pomiarowej. 

Mając na uwadze, że jedną z metod walki ze smogiem jest sukcesywna wymiana starych 

pieców węglowych na źródła ogrzewania przyjazne środowisku w dniu 13.02.2017 r. 

zorganizowałem spotkanie mieszkańców Zgierza zainteresowanych wymianą takich pieców 

z doradcami energetycznymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi, podczas którego przedstawiono zasady pozyskiwania dofinansowania na ten cel ze 

środków WFOŚiGW w Łodzi. Gmina Miasto Zgierz planuje pośredniczyć w realizacji jednego 

z programów WFOŚiGW - Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Program ten przeznaczony jest 

dla osób fizycznych będących właścicielami, użytkownikami wieczystymi budynków mieszkalnych, 

w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza i zakłada 

możliwość uzyskania dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Obecnie gmina 

przyjmuje od mieszkańców deklaracje udziału w programie, na podstawie których zostanie 

przygotowany wniosek do WFOŚiGW o udzielenie dofinansowania . 
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Ponadto Gmina Miasto Zgierz ubiega się o środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

na realizację zadania pn. ..Kompleksowa termomodernizacja dla budynków na terenie miasta 

Zgierza ". 

Dodatkowo będą podjęte działania informacyjno - edukacyjne dot. ochrony powietrza 

skierowane do osób dorosłych . jak i dzieci i młodzieży. 


