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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 27 lutego 2016r. (złożoną w dniu 
02.03.2017r.) informuję, iż na chwilę obecną trwają prace przygotowawcze do złożenia do 
WFOSiGW w Łodzi wniosku o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana działalność 
gospodarcza. 

Do udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji, który po pozytywnym przyjęciu 
wniosku będzie realizowany za pośrednictwem Gminy Miasto Zgierz, przy dofinansowaniu 
WFOSiGW w Łodzi zgłosiło się 125 osób fizycznych. Ostateczna liczba beneficjentów 
przyjętych do składanego wniosku o dofinansowanie zostanie określona po dokonaniu 
weryfikacji złożonych deklaracji. Podjęte działania są spójne z Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz przyjętym uchwałą Nr XIII/157/15 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wdrożenia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowanego w ramach projektu 
nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn. Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz 
poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, w którym wśród krótko/średnioterminowych 
działań wyznaczono działania związane z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych. 

Mając na uwadze założenia programu realizowanego przez WFOSiGW w Łodzi oraz 
fakt, iż największym źródłem niskiej emisji są gospodarstwa domowe, program został 
skierowany do grona osób fizycznych będących właścicielami bądź użytkownikami 
wieczystymi budynków mieszkalnych. 

W chwili obecnej środki budżetowe miasta są zaangażowane w planowane 
i realizowane inwestycje. Jeżeli w wyniku prowadzonych postępowań powstaną 
oszczędności, rozważona zostanie możliwość wsparcia działań mających na celu organicznie 
niskiej emisji. 
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