wsparcie działań
samorządów na
rzecz poprawy
jakości powietrza
i przeciwdziałania
ubóstwu
energetycznemu

Program „Stop Smog”
Program wspiera wymianę lub likwidację
źródeł ciepła i termomodernizację
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej przyjęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu.
Perspektywa czasowa programu: lata 2019-2024.

Do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł.
Na obecnie prowadzony nabór przeznaczono 142 mln zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127).

CEL PROGRAMU
Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości
powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej
budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych
na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym
w szczególności tych, których członkami są osoby mające
prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

WNIOSKODAWCA
�
�
�
�

Gmina
Związek międzygminny
Powiat
Związek metropolitalny w województwie śląskim

OSTATECZNY ODBIORCA
Właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych
spełniający warunki programu

PRÓG DOCHODOWY
� Dla jednego członka gospodarstwa domowego
nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym

� Oraz 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym

POZIOM WSPARCIA
� Do 70% dofinansowania kosztów realizacji porozumienia
w gminach do 100 tys. mieszkańców

� Poniżej 70% w gminach, gdzie liczba mieszkańców
przekracza 100 tys.

WKŁAD GMINY
� Uzupełnia do 100% wkład z Funduszu Termomodernizacji
i Remontów

� Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie

obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać
w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia

ŚREDNI KOSZT INWESTYCJI
Realizacja niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku,
a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu,
nie może przekroczyć 53 tys. zł

ZAKRES PROGRAMU
Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych polegająca na:
� Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła
na niskoemisyjne

�
�
�
�

Termomodernizacji
Podłączeniu do sieci ciepłowniczej lub gazowej
Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich
ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

WARTO WIEDZIEĆ
� Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października
2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw

� Ustawa wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie
do programu, są to przede wszystkim:

� Umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom

aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin

� w co najmniej 2% budynków jednorodzinnych
z obszaru gminy

� Dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć
�
�
�
�
�
�
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niskoemisyjnych również w budynkach będących
w zasobach mieszkaniowych gminy
Wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające
weryfikację danych osób ubiegających się o udział
w programie
Poprawa niektórych warunków udziału mieszkańców
w programie
Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in.
o instalacje OZE
Zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy
gminne programów niskoemisyjnych
Zmniejszenie minimalnej liczby budynków
jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do
programu (z 2% do 1% lub 20 budynków)
Zmniejszenie z 50% na 30% zapotrzebowania na
energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania
budynku
Skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu
porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz
beneficjenta

� Nabór na nowych zasadach rozpoczął się 31.03.2021 r.

SZCZEGÓŁY
Strona internetowa: czystepowietrze.gov.pl
(w zakładce „Stop Smog” do pobrania m.in.: regulamin
naboru, wzór wniosku, instrukcja wypełniania wniosku,
karta oceny wniosku, projekt porozumienia, katalog
kosztów kwalifikowanych)

Napisz do nas: StopSmog@nfosigw.gov.pl

