
Zasady realizacji, podstawowe założenia



Czym jest program STOP 
SMOG?

 Program STOP SMOG to program pomocowy. 

 Stanowi nową możliwość dofinansowania inwestycji związanych z 
wymianą źródła ciepła i/lub dociepleniem budynku osób „ubogich 
energetycznie”

 Osoba uboga energetycznie to mieszkańcy szczególnie narażeni na 
skutki wahań cen na rynku surowców energetycznych i paliw.



Warunki podstawowe dotyczące 
osób ubogich energetycznie

 Ubóstwo energetyczne dotyczy mieszkańców Gminy, których dochód na 
członka rodziny nie przekracza:

 125% kwoty najniższej emerytury, gdy wniosek dotyczy gospodarstwa 
wieloosobowego (budynek faktycznie zamieszkiwany jest przez 2 lub więcej 
osób);

 175% kwoty najniższej emerytury (budynek faktycznie zamieszkiwany jest 
przez 1 osobę).

 Od 1 marca 2022 roku najniższa emerytura wynosi: 1338,44 złotych, w 
związku z tym:

 125% tej kwoty wynosi: 1 673,05 złotych,

 175% tej kwoty wynosi: 2 342,27 złotych.



Warunki podstawowe dotyczące 
osób ubogich energetycznie

 Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie 
DOCHODY BRUTTO pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i 
składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalne, rentowe i 
chorobowe) osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.



Warunki podstawowe dotyczące 
osób ubogich energetycznie

 Do dochodu wlicza się:

 wynagrodzenie za pracę,

 emerytury,

 renty,

 wynagrodzenie z umów o dzieło , 
zlecenia i agencyjnych,

 diety,

 zasiłki stałe z pomocy społecznej,

 zasiłki rodzinne,

 wychowawcze,

 pogrzebowe,

 zasiłki dla bezrobotnych, 

 zasiłki przedemerytalne, 

 dodatki kombatanckie, 

 stypendia studenckie, 

 żołd, 

 alimenty, 

 jednorazowe odprawy, 

 nagrody pieniężne, 

 uzyskaną kwotę ze sprzedaży 
mieszkania lub samochodu.



Warunki podstawowe dotyczące 
osób ubogich energetycznie

 Do dochodu nie wlicza się:

 świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów,

 dodatków dla sierot zupełnych, 

 jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia się dziecka,

 dodatku z tytułu urodzenia dziecka, 

 pomocy w zakresie dożywiania, 

 zasiłków pielęgnacyjnych,

 zasiłków okresowych z pomocy 
społecznej,

 jednorazowych świadczeń pieniężnych i 
świadczeń w naturze z pomocy 
społecznej,

 dodatku mieszkaniowego,

 dodatku energetycznego,

 zapomogi pieniężnej, o której mowa w 

przepisach o zapomodze pieniężnej dla 
niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007 r., 

 świadczenia pieniężnego i pomocy 
pieniężnej, o których mowa w 
przepisach ustawy z dnia 20 marca 
2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),

 świadczenia wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 
r. o pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci (Dz. U. poz. 195),

 dodatku wychowawczego, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).



Warunki podstawowe dotyczące 
osób ubogich energetycznie

 Dodatkowe kryteria dla osób, które chcą skorzystać z możliwości 
dofinansowania:

 Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości (musi być 
właścicielem, współwłaścicielem, albo posiadać prawo dzierżawy – każdy 
przypadek będzie indywidualnie analizowany przez Operatora),

 Wnioskodawca musi faktycznie zamieszkiwać w budynku (nie oznacza to, że 
musi być zameldowany w budynku),



Warunki podstawowe dotyczące 
osób ubogich energetycznie

 Dodatkowe kryteria dla osób, które chcą skorzystać z możliwości 
dofinansowania:

 Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości w ramach projektu 
(przez co najmniej 5 lat), co oznacza, że nie będzie mógł zdemontować, 
zniszczyć czy też zmodyfikować budowy urządzeń zamontowanych w ramach 
projektu bez zgody Gminy Pszczyna,

 nie może sprzedać budynku w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji, 

 nie może posiadać łącznych środków własne oraz zasobów majątkowych 
które przekraczają 53 000,00 złotych (nie dotyczy to budynku oraz gruntu 
związanego z budynkiem, na który mieszkaniec wnioskuje o środki).



Zakres przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego

 przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem 
jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

 wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę
użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,

 likwidacja niskoemisyjnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach oraz przyłączenie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej,
elektroenergetycznej lub gazowej albo modernizacja tego przyłączenia, wraz
z zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów
grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń
lub systemów podgrzewających wodę użytkową,



Zakres przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego

 przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem 
jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

 likwidacja niskoemisyjnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową oraz zapewnienie dostępu do pompy ciepła,
wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii
elektrycznej z tej instalacji oraz zainstalowaniem w tych budynkach
niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę
użytkową,



Zakres przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego

 przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem 
jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:

 zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej:

 docieplenie ścian,

 wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej,

 docieplenie stropu/dachu,

 docieplenie podłóg na gruncie,

 docieplenie przegród pomiędzy strefą ogrzewaną i nieogrzewaną.



Zakres przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego

 wyłączenia:

 wyłączone z wymiany sa kotły na paliwo stałe spełniające wymagania klasy 5 
zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012,

 warunkiem wykonania prac związanych wyłączenie ze zmniejszeniem 
zapotrzebowania na energię jest posiadanie niskoemisyjnego źródła ciepła, 
czyli:

 urządzenia lub systemów grzewczych spełniających standardy niskoemisyjne, 

 przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,

 przyłączenia budynku, na potrzeby ogrzewania budynku, do sieci gazowej lub 
elektroenergetycznej,

 Wykorzystywanie w budynku kotła na paliwo stałe spełniający wymagania klasy 5 
zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012.



Najważniejsze założenia 
finansowania inwestycji

 Gmina w konsultacji z mieszkańcami po zakończeniu naboru dokonuje 
inwentaryzacji obiektów uprawnionych do realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych. Inwentaryzacja obejmuje między innymi uzgodnienie 
potrzeb mieszkańca, wykonanie audytu energetycznego wskazującego 
najlepsze inwestycje w zakresie efektywności energetycznej. W oparciu o 
inwentaryzację wykonywany jest audyt, który szczegółowo określa zakres 
prac niezbędnych do realizacji w ramach projektu,

 Gmina pełni rolę inwestora (mieszkaniec nie odpowiada za finansowanie 
inwestycji),

 Gmina jest odpowiedzialna za przeprowadzenie zamówienia publicznego na 
usługi i dostawy oraz roboty budowlane w programu,

 Zakres ustalony w audycie ma na celu potwierdzenie osiągnięcia 
niezbędnych wskaźników porozumienia - m.in. 30% redukcji 
zapotrzebowania na ciepło grzewcze.



Obowiązki po zrealizowaniu 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego

 Obowiązki mieszkańca wynikają z Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów, należą do nich:

 zakaz stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe 
niespełniających standardów niskoemisyjnych, 

 zakaz usuwania urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów, będących 
przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, bez zgody gminy wyrażonej w 
związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi,

 zakaz spalania odpadów w urządzeniach lub systemach grzewczych będących 
przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

 zakaz eksploatowania urządzeń lub systemów grzewczych będących przedmiotem 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego niezgodnie z instrukcją obsługi,

 zakaz eksploatowania przewodów kominowych, do których podłączono urządzenia 
lub systemy będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego, które nie będą 
czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie, w terminach 
określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach 
techniczno-budowlanych (raz w ciągu roku).



Obowiązki po zrealizowaniu 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego

 Obowiązki mieszkańca wynikają z Ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, należą do nich:

 zakaz przenoszenia własności / udziału w własności nieruchomości w terminie 
5 lat od zakończenia przedsięwzięcia.



Zwrot kosztów przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego

 Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia 
beneficjent przeniesie w całości lub w części własność albo udział we 
współwłasności lub przysługujący mu zakres posiadania samoistnego 
budynku, na rzecz osoby trzeciej, niebędącej współwłaścicielem lub 
współposiadaczem samoistnym tego budynku lub lokalu, zwraca gminie, 
pomniejszone o wysokość wkładu własnego określoną w umowie:

 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego jeśli przeniesienie 
praw nastąpi w terminie do 3 lat od realizacji przedsięwzięcia,

 60% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego jeśli przeniesienie 
praw nastąpi w terminie od 3 do 5 lat od realizacji przedsięwzięcia.



Zwrot kosztów przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego

Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia w budynku lub jego 
części:

 stosowane będzie jakiekolwiek dodatkowe urządzenie grzewcze na paliwo stałe niespełniające 
standardów niskoemisyjnych,

 urządzenia, systemy, instalacje lub inne elementy, będące przedmiotem przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, zostaną usunięte lub naruszona zostanie ich integralność, bez zgody gminy 
wyrażonej w związku z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, 
systemów, instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,

 w urządzeniach lub systemach grzewczych będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
będą spalane odpady,

 urządzenia lub systemy grzewcze będące przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą 
eksploatowane niezgodnie z instrukcją obsługi oraz przewody kominowe, do których są podłączone te 
urządzenia lub systemy, nie będą czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie, w 
terminach określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach techniczno-
budowlanych

Mieszkanie zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
poniesionych przez gminę i Fundusz.



Etapy realizacji

ETAP I Ogłoszenia naboru wniosków

ETAP II Złożenie wniosku (wniosek składa 
mieszkaniec - online lub papierowo)

ETAP III Ogłoszenie listy rankingowej 
(po zakończeniu naboru wniosków)

ETAP IV Podpisanie umowy wstępnej (mieszkańcy 
zobowiązani są do podpisania umowy wstępnej przed 

wykonaniem audytu energetycznego)



Etapy realizacji

ETAP V Wykonanie audytu energetycznego, uzgodnienie zakresu z 
mieszkańcem (Operator indywidualnie ustali zakres inwestycji z 

mieszkańcem, będzie on wynikał z preferencji mieszkańca)

ETAP VI 
Wybór Wykonawcy (Gmina w oparciu o zamówienie 
publiczne wybierze wykonawcę inwestycji) i realizacja 
inwestycji.

ETAP VII 
Podpisanie umowy ostatecznej (w oparciu o zakres określony 

w audycie Operator sporządzi ostateczną wersję umowy pomiędzy 
mieszkańcem i Gminą)

ETAP VIII Zakończenie inwestycji 
i rozpoczęcie okresu trwałości



Nabór wniosków

 Na podstawie Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w 
Gminie Pszczyna w ramach Projektu STOP SMOG Burmistrz Pszczyny 
ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych 
przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach rządowego programu 
STOP SMOG w gminie Pszczyna w terminie od 15.09.2022 roku.

 Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

 Planowany termin zakończenia naboru: listopad 2022 roku



Nabór wniosków

 Wniosek można złożyć:

 elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem:
https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna/

Formularz jest dostępny od 15.09.2022 od godziny 13.00.

 papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w 
godzinach otwarcia zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK,

https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna/


Nabór wniosków

 Zgodnie z Regulaminem (par. 8 ust. 4) obowiązkowe załączniki do wniosku o udzielenie 
dotacji to:

 oświadczenie określające liczbę osób w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 
11d ust. 1 pkt 2 Ustawy wraz formularzem danych niezbędnych do oceny wniosku 
(załącznik nr 1 do wniosku);

 oświadczenie, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 4 Ustawy, którego wzór określają 
przepisy wydane an podstawie art. 11d ust. 12 pkt. 2 Ustawy (oświadczenie o środkach i 
zasobach – załącznik nr 2 do wniosku);

 zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 5 do wniosku),

 zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub inny dokument potwierdzający 
wiek źródła ciepła, w przypadku wniosku obejmującego wymianę źródła ciepła .

 Dodatkowo:

 formularz określający dane kolejnych członków gospodarstwa domowego (jeśli dotyczy) 
(załącznik nr 3 do wniosku);

 pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (jeśli dotyczy) 
(załącznik nr 4 do wniosku);



Nabór wniosków

 Kryteria oceny wniosków (formalne) – podczas oceny formalnej 
sprawdzane jest czy:

 Wniosek ma wypełnione wszystkie niezbędne pola, zgodnie z zakresem 
wniosku,

 Wniosek zawiera wszystkie niezbędne załączniki, zgodnie z zakresem 
wniosku. 
Mieszkaniec będzie wzywany do uzupełnienia w przypadku ich braku.

 Wniosek złożony elektronicznie został wysłany pocztą na adres wskazany w 
potwierdzeniu złożenia w terminie 5 dni kalendarzowych od daty złożenia. 



Nabór wniosków

 Kryteria oceny wniosków (merytoryczne) – podczas oceny 
merytorycznej sprawdzane są 3 kryteria:

 Wymiana nieekologicznego źródła ciepła

 Dochód

 Powierzchnia użytkowa 



Nabór wniosków

 Kryteria oceny wniosków (merytoryczne) – kryterium: Wymiana 
nieekologicznego źródła ciepła:

 Preferowane są inwestycje, w których Beneficjent zobowiązuje się do 
wymiany nieekologicznego źródła ciepła. Jeśli zakres wniosku obejmuje:

 Wymianę źródła ciepła jest planowana przyznawany jest w trakcie oceny 1 pkt

 W przypadku braku planowanej wymiany źródła ciepła przyznawane jest w trakcie 
oceny 0 pkt

 Kryterium ma przyznaną wagę: 5



Nabór wniosków

 Kryteria oceny wniosków (merytoryczne) – kryterium: Dochód:

 Kryterium zostanie ocenione w oparciu o informacje o dochodzie na członka 
rodziny. Preferowane będą wnioski Beneficjentów o najniższym dochodzie.

 Sposób punktacji:

 średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi do 
75% limitu kwotowego określonego w art. 11d ust. 1 pkt 2 Ustawy: 1 pkt

 średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 
powyżej 75% ale nie więcej niż 100% limitu kwotowego określonego w art. 11d ust. 
1 pkt 2 Ustawy: 0 pkt

 Kryterium ma przyznaną wagę: 5



Nabór wniosków

 Kryteria oceny wniosków (merytoryczne) – kryterium: Powierzchnia 
użytkowa:

 Kryterium zostanie ocenione w oparciu o informacje o powierzchni użytkowej 
budynku przypadającej na osobę zamieszkującą ten budynek.

 Najwyższą liczbę punktów uzyska wniosek dla którego powierzchnia 
użytkowa budynku przypadająca na osobę zamieszkującą ten budynek będzie 
najniższa. 

 Sposób punktacji jest następujący – powierzchnia użytkowa budynku wynosi:

 poniżej 50 m2/osobę – 4 pkt

 od 50 do 99 m2/osobę – 3 pkt

 od 100 do 150 m2/osobę – 2 pkt

 powyżej 150 m2/osobę – 1 pkt.

 Kryterium ma przyznaną wagę: 2



Dziękujemy za uwagę


