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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25 września 2014 r. (data 

wpływu 02.10.2014 r.) w sprawie posadowienia wiaty na przystanku 

tramwajowym linii nr 46 na ul. Łęczyckiej przy ul. Musierowicza (kierunek 

Ozorków) informuję, iż inwestycja ta jest w trakcie realizacji. 

Z powodu m.in. wymiarów przedmiotowego peronu tramwajowego 

dotychczasowe miejskie propozycje posadowienia wiat kolejnych modelów 

i wariacji były odrzucane przez zarządcę drogi. Ostatecznie został zaakceptowany 

minimalistyczny model wiaty typu „Vega 2005". Instalacja narzuconego modelu 

wiaty wiąże się jednak z koniecznością wylania płyty fundamentowej 

o wymiarach 4,5 m x 1,4 m, co przy tak ruchliwym skrzyżowaniu rodzi kolejne 

utrudnienia. 

Na okres wylania płyty oraz na czas związania się jej struktury (co 

najmniej tydzień) pojawia się konieczność przeniesienia przystanku 

tramwajowego, a także wcześniejszego wystąpienia do wykonawcy wiaty -

Budotechnika sp. z o. o. w celu przeprojektowania fundamentów wiaty na 

potrzeby tejże lokalizacji. Z uwagi na specyfikę prac (bezpośrednia bliskość szyn 

tramwajowych oraz sąsiedztwo ruchliwego skrzyżowania ulic 

Musierowicza/Gałczyńskiego) całość działań musi być realizowana 

z zachowaniem najwyższej ostrożności. 

Wszystkie ww. przeszkody natury technicznej i formalnej powodują, 

iż inwestycja musi być odkładana w czasie. Reasumując realizacja 

przedsięwzięcia jest pewna ale dokładny termin z uwagi na okoliczności 

niezależne, pozostaje niedookreślony. Na dzień dzisiejszy Miejskie Usługi 
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Komunikacyjne w Zgierzu oczekują na uzyskanie zgody na użyczenie terenu 

z przeznaczeniem na cele budowlane od zarządcy drogi tj. GDDKiA. 

Po uzyskaniu stosownej zgody zarówno z oddziałem w Łodzi jak i z Rejonem 

w Kutnie możliwe stanie się zgłoszenie inwestycji do Starostwa Powiatowego 

i przystąpienie do posadowienia wiaty. 

Odnosząc się do pkt. 2 Pana interpelacji, informuję, że mechanizmy Unii 

Europejskiej oraz krajowe programy branżowe umożliwiają jednostkom 

samorządu terytorialnego ubieganie się o dofinansowanie działań zmierzających 

do podniesienia efektywności energetycznej tj. ograniczenia kosztów zużycia 

energii i redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów. 

Spośród krajowych mechanizmów finansowych najpewniejszym źródłem 

finansowania jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi, który oferuje dwie formy współpracy w zakresie realizacji 

zadań ochrony środowiska: 

1) Dotacja i pożyczka na budowę lub modernizację systemów 

energetycznych, wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach 

użyteczności publicznej oraz w infrastrukturze publicznej. Do kosztów 

kwalifikowanych zalicza się: 

- koszty zakupu, montażu instalacji i urządzeń O.Z.E. - współfinansowane 

w formie dotacji do 80%; 

- koszty zakupu materiałów związanych z realizacją prac termomodernizacyjnych 

- pod warunkiem, że spełnione są warunki udzielenia dotacji, czyli służą budowie 

lub modernizacji systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła 

energii - współfinansowane w formie pożyczki do 95%. Po zrealizowanym 

zadaniu Fundusz oferuje możliwość ubiegania się o umorzenie pożyczki 

w wysokości do 50% jej wartości. 

2) Program Priorytetowy pn. "Racjonalizacja zużycia energii 

w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do 

jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery". Formą dofinansowania jest pożyczka i dotacja, przy czym otrzymanie 

dotacji warunkowane jest zaciągnięciem pożyczki. Łączna kwota wsparcia wynosi 

do 95% kosztów całkowitych zadania, przy czym dotacja nie może przekroczyć 

50% kwoty możliwego dofinansowania. 



W każdym przypadku wysokość możliwego dofinansowania jest 

uzależniona od dokonanej przez Fundusz oceny planowanego efektu 

ekologicznego i rzeczowego zadania z uwzględnieniem jego aspektu społecznego 

i uregulowań wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej (gdy 

dotyczy) oraz kwalifikacji kosztów. 

Poza tym, wsparcie w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

oferuje również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. W tym przypadku jednak, programy priorytetowe są 

bardziej skonkretyzowane i wyspecjalizowane np. konkurs na wymianę 

oświetlenia na energooszczędne, czy wdrożenie technologii odnawialnych źródeł 

energii, zaś wnioskodawca jest zobowiązany posiadać dokumentację techniczną. 

Natomiast w ramach działań finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, Gmina Miasto Zgierz przystąpiła w 2013 roku do umowy 

partnerskiej na rzecz utworzenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W ramach 

Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jednym z realizowanych 

projektów będzie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

w Zgierzu". Budżet zapisany na te przedsięwzięcia dla Gminy Miasto Zgierz 

wynosi 54 min zł. 

Modernizacja wymienionych przez Pana ulic na osiedlu Proboszczewice 

zależeć będzie od możliwości finansowych miasta w najbliższych latach. Mając 

na uwadze poczynione już działania, w pierwszej kolejności powinna zostać 

zakończona budowa ulicy Witosa, do której inwestycji posiadamy dokumentację 

projektową i pozwolenie na budowę. Posiadamy również dokumentację 

i pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Czereśniowej. 

To wyznacza kolejny etap realizacji. Dla modernizacji pozostałych ulic osiedla 

Proboszczewice niezbędne będzie opracowanie projektów ich odwodnienia, 

zgodnie z opracowaną koncepcją budowy kanalizacji deszczowej dla tej części 

(osiedla Proboszczewice). Kolejność dalszej realizacji powinna być przedmiotem 

analizy potrzeb zarówno przez Urząd Miasta jak i Radę Osiedla. 

Finansowanie budowy, przebudowy, rozbudowy, czy modernizacji 

placówek oświatowych jest zadaniem własnym gminy i to na gminie spoczywa 



obowiązek wygenerowania środków finansowych z budżetu na ww. 

przedsięwzięcia. 

Zewnętrzne źródła dofinansowania w bardzo rygorystyczny sposób 

odnoszą się do zadań inwestycyjnych, z reguły skupiając się na konkretnych 

obszarach - termomodernizacja, odnawialne źródła energii, oferta edukacyjna, 

usługi świadczone przez Internet (dziennik elektroniczny). W poprzednich latach, 

zadania polityki regionalnej UE w Polsce realizowane były przy pomocy 

regionalnych mechanizmów finansowych, które nakierowane były na poprawę 

infrastruktury edukacyjnej oraz jakości kształcenia. W latach 2007-2013 

Województwo Łódzkie przeprowadziło tylko jeden konkurs, w ramach którego 

dofinansowane mogły zostać przedsięwzięcia polegające na tworzeniu nowych 

kierunków nauczania wraz z przebudową budynku szkoły i termomodernizacją 

(w 2009 roku). Gmina Miasto Zgierz skorzystała z tej możliwości, uzyskując 

dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 12 

w Zgierzu. 

W obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 projekt Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zawiera podobne założenia 

i również przewiduje wsparcie dla przykładowych typów projektów: 

1) kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

lub budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na 

energooszczędne, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja 

Odnawialnych Źródeł Energii w modernizowanych energetycznie budynkach; 

2) inwestycje polegające na rozwoju elektronicznych usług publicznych 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 

oraz zapewniające powszechny, otwarty dostęp dla obywateli; 

3) poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół 

i placówek oświatowych związane z adaptacją i modernizacją istniejących 

obiektów na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej wraz z zakupem 

niezbędnego wyposażenia i sprzętu gwarantującego wysoką jakość kształcenia. 

Projekt RPO WŁ na lata 2014-2020 zakłada, tylko w wyjątkowych sytuacjach, 

finansowanie budowy nowych obiektów lub przebudowę istniejących, 

związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej. W takich 

przypadkach niezbędne będzie przedstawienie uzasadnienia wskazującego, że 

zaproponowane rozwiązania związane z budową nowego obiektu, rozbudową 



istniejących obiektów stanowią element strategicznego podejścia do edukacji 

przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. 

Występowanie o dodatkowe środki finansowe w ramach RPO WŁ będzie 

jednak uzależnione od wielu czynników takich, jak: spełnienie kryteriów i celów 

konkursu, doświadczenie i gotowość beneficjenta do realizacji inwestycji, 

przygotowanie inwestycji do realizacji. 

Jednocześnie informuję, że Gmina Miasto Zgierz aktualnie posiada pełną 

dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę na przebudowę 

budynku szkoły, polegającej na utworzeniu nowych sal lekcyjnych i sanitariatów 

oraz utworzeniu nowych miejsc parkingowych. 

Oświadczam, że Gmina Miasto Zgierz uczyni wszystko, aby jak najlepiej 

przygotować się do nowej perspektywy finansowej. Mogę Pana zapewnić, że 

będziemy analizować każde możliwe źródło finansowania inwestycji z zakresu 

przebudowy placówek oświatowych i będziemy przystępować do konkursów pod 

warunkiem spełnienia wszystkich jego kryteriów dostępu. 

Dysponentem cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ulicy 

Parzęczewskiej jest Wojewoda Łódzki. Gmina Miasto Zgierz jest jego 

administratorem. Ogrodzenie cmentarza remontowane jest zgodnie z zawartym 

porozumieniem pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Radą Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa w Warszawie a Gminą Miasto Zgierz. Wartość wykonanych prac 

wyniosła 46 500,00 zł przy czym kwotę 32 000,00 zł pokrywa Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa. Roboty objęte zakresem porozumienia na br. zostały 

ukończone 20 września 2014 r. Dobro i wizerunek cmentarza jest dla Gminy 

Miasto Zgierz ważny, dlatego też staramy się o uzyskanie finansowania tego 

zadania. Gmina wystąpiła z kolejnym wnioskiem do Wojewody Łódzkiego i Rady 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o dalsze finansowanie prac remontowych 

ogrodzenia na kwotę 108 600,00 zł. 

Po trwających dwa lata rozmowach i uzgodnieniach z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi prowadzona jest obecnie budowa 

kolektora sanitarnego w ulicy Ozorkowskiej na odcinku od ulicy Przyrodniczej do 



ulicy Kwiatowej. Budowany kolektor ma na celu odbiór ścieków bytowo-

gospodarczych z wszystkich przyległych ulic zachodniej części osiedla 

Proboszczewice i odprowadzenie ich do przepompowni ścieków w rejonie ulicy 

CiosnoWskiej. Zadanie to jest priorytetem w działaniach inwestycyjnych Spółki 

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o. ze względu na możliwość 

podłączenia do sieci w krótkim czasie kilkuset nieruchomości, ponieważ kanały 

w przyległych ulicach zostały już wcześniej wybudowane. Pozostały odcinek 

ulicy Ozorkowskiej ujęty zostanie w planach inwestycyjnych Spółki w ramach 

wszystkich pozostałych potrzeb miasta na budowę kanałów sanitarnych. 

Odpowiadając na pkt. 7 interpelacji informuję, że koszt wydania trzech 

publikacji promocyjnych „Zgierz Moim Miastem", „Zgierski Informator", „Twoje 

Miasto Zgierz" wraz z kolportażem wynosi 23 685,44 zł. 
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