
 

 
 

Projekt nr POIS.01.05.00-00-0020/16 pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci 
kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu” 

Realizowany w ramach działania 1.5 „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu”  
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 
 

W dniu 27.10.2017 r. zawarta została umowa nr POIS.01.05.00-00-0020/16 o dofinansowanie 
w formie dotacji Projektu pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci 
preizolowane w Zgierzu”.  
 
Całkowita wartość projektu: 21 361 410,00 PLN (brutto) 

Koszty kwalifikowalne: 17 365 000,00 PLN 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 550 000,00 PLN 

Stopa dofinansowania: 49,32% 

Termin realizacji inwestycji 23.12.2016 - 31.12.202 r.  
 
Przyznana pomoc publiczna pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa i Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki. 
 
Projekt „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci preizolowane w Zgierzu”, 
realizowany jest w województwie łódzkim, na terenie powiatu zgierskiego w mieście Zgierzu. 
 
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje: 

 budowę nowych sieci ciepłowniczych o łącznej długości 0,45 km 

 modernizację sieci ciepłowniczych o łącznej długości 3,87 km 

 modernizację węzłów ciepłowniczych w ilości: 50 szt. 

 budowę nowych węzłów ciepłowniczych w ilości: 8 szt.  
 
Głównym celem przedsięwzięcia jest uzyskanie efektywnej i niskoemisyjnej dystrybucji ciepła 
w mieście Zgierzu, co wpłynie na:  

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej  

 spadek emisji gazów cieplarnianych  

 spadek emisji pyłu.  
 
Rezultatem projektu będzie: 

 zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23 165,12 GJ/rok 

 spadek emisji gazów cieplarnianych o 3 545,19 Mg CO2/rok 



 
 

 
 

 
Dodatkowo dla Projektu pn. „Wymiana wyeksploatowanych sieci kanałowych na sieci 
preizolowane w Zgierzu” zawarta została w dniu 27.12.2018 r. umowa pożyczki nr 
484/OA/P/2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.  
 
Pożyczka służy uzupełnieniu wkładu własnego na realizację Przedsięwzięcia dofinansowanego 
w ramach POIiŚ 2014-2020 
 
 
Całkowita wartość projektu: 17 367 000,00 PLN (netto) 

Koszty kwalifikowalne: 16 971 750,00 PLN 

Kwota przyznanego dofinansowania: 8 600 000,00 PLN 

Forma wsparcia: pożyczka 

 
 
 
 
Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.  
link do strony: www.zainwestujwekologie.pl 
 

http://www.zainwestujwekologie.pl/

