
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.

STOP SMOG jest programem pomocowym, który daje możliwość 
dofinansowania inwestycji związanych z wymianą źródeł 

ciepła w budynkach 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) – 1 563,6 zł
 • 175% (budynek faktycznie zamieszkiwany jest przez 1 osobę) 

– 2 189,04 zł

Wnioskodawca nie może posiadać łącznych środków własnych oraz 
zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000,00 złotych 

(nie dotyczy to budynku oraz gruntu związanego z budynkiem, 
na który mieszkaniec wnioskuje o środki)

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:
• wymianę 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,

• zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie 

przegród budynków.



W ramach trwającego naboru wniosków planowane są 4 spotkania 
informacyjne zgodnie z harmonogramem:

17.10.2022 godzina 17:00 – Urząd Miejski w Pszczynie

18.10.2022 godzina 15:00 – Wisła Mała Strażnica OSP, ul. Pawia 42

18.10.2022 godzina 17:00 – Studzionka Świetlica Wiejska, ul. Jedności 4

20.10.2022 godzina 16:00 – Piasek Sala przy OSP, ul. Katowicka 63

ETAP I: Ogłoszenie naboru wniosków do programu STOP SMOG

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

ETAP III: Ocena i weryfikacja złożonych wniosków

ETAP IV: Ogłoszenie listy rankingowej 
(po zakończeniu naboru wniosków ogłoszona zostanie lista rankingowa)

ETAP V: Wykonanie audytu, uzgodnienie zakresu z mieszkańcem 
(Operator indywidualnie ustali zakres inwestycji z mieszkańcem, będzie on 
wynikał z preferencji mieszkańca oraz wymagań dotyczących wskaźników 
w ramach porozumienia)

ETAP VI: Podpisanie umowy ostatecznej 
(w oparciu o zakres określony w audycie Operator sporządzi 
ostateczną wersję umowy pomiędzy mieszkańcem i Gminą)

ETAP VII: Wybór Wykonawcy 
(Gmina w postępowaniu przetargowym wybierze wykonawcę prac 
budowlanych) i realizacja inwestycji.

ETAP VIII: Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie okresu trwałości.

PROCES WDROZENIA PROGRAMU STOP SMOG.

Obsługa mieszkańców będzie się odbywała w formie:
• telefonicznej – pod numerami telefonów: 721 747 447

• mailowej: pszczyna@niskaemisja.pl


