
Zainwestujmy razem

w środowisko

Konferencja realizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Lublin, 28.04.2021 r.

„Program „Stop Smog” dla gmin i ich mieszkańców – zasady i możliwości współfinansowania realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Michał Jodełko



Program „Stop Smog” 2.0

SFINANSUJ CZYSTE POWIETRZE W SWOJEJ GMINIE



Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127) – zmiany 28 października 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o 
zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 2440)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru 
oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie 
umowy o realizacje przedsięwzięcia niskoemisyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2447)

Program „Stop Smog” 2.0 – podstawa prawna



Celem Programu jest:
Ograniczenie 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.

Osiągnięcie celu realizowane poprzez:
- wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, 
- termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
- montaż odnawialnych źródeł energii

Program „Stop Smog” 2.0 – cel Programu



Program „Stop Smog” 2.0 – nabór wniosków

Od 1 stycznia 2021 r. Program jest obsługiwany przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Nabór wniosków prowadzony jest od 31 marca 2021 r. do wyczerpania środków alokacji.

Gminy z terenu Województwa Lubelskiego mogą składać wnioski od 1 maja 2021 r. – czyli od daty obowiązywania tzw. 
uchwały antysmogowej.



Środki przeznaczone na aktualny nabór do Programu „Stop Smog” 
z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 

- 142 087 300 zł.

- Złożenie wniosku w wersji elektronicznej: należy pobrać PDF wniosku uprzednio przesłanego przez GWD i 
opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy i 
przesłać na skrzynkę podawczą NFOŚiGW (ePUAP). 

- Złożenie wniosku w wersji papierowej: należy pobrać PDF wniosku uprzednio przesłanego przez GWD, 
wydrukować oraz opatrzyć wniosek i załączniki sporządzone przez wnioskodawcę podpisem własnoręcznym 
osób upoważnionych do reprezentacji. 

Program „Stop Smog” 2.0 – budżet Programu



Przedstawienie informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza w Gminie: 

Przytoczenie danych dot. liczby dni z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami oraz ich wartości 
dla PM2.5, PM10 oraz innych związków uznawanych za szkodliwe dla zdrowia O3, NO2, SO2, benzen, 
CO2 na przestrzeni kilku ostatnich lat. 
Istotne jest przedstawienie tendencji skali zanieczyszczenia powietrza w Gminie na przestrzeni 
ostatnich kilku lat. 

Przy wypełnianiu tego punktu we wniosku o dofinansowanie można przytaczać dane z np. 
- Programów Ochrony Powietrza, 
- Uchwały antysmogowej, 
- Gminnego programu niskoemisyjnego, 
- Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska.

Program „Stop Smog” 2.0 – wypełnienie wniosku



„Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego benzo(a)pirenu” 

Tabela 11. Obszary przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 w strefie lubelskiej w 2018 roku i ich 
charakterystyka
- 21 gmin

Tabela 12. Obszary przekroczeń pyłu zawieszonego PM2,5 w II fazie w strefie lubelskiej w 2018 roku i 
ich charakterystyka
- 15 gmin

Tabela 13. Obszary przekroczeń benzo(a)pirenu w strefie lubelskiej w 2018 roku i ich charakterystyka
- 136 gmin

Program „Stop Smog” 2.0 – poziomy zanieczyszczeń



Wnioskodawca:
- Gmina, 
- związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie oraz dla Gmin realizujących 
przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy.

PRÓG DOCHODOWY

1563,60 zł netto/osobę - gosp. wieloosobowe

2189,04 zł netto -gosp. jednoosobowe 

PRÓG MAJĄTKOWY

53 tys. zł (bez nieruchomości objętej inwestycją)

Program „Stop Smog” 2.0 – wnioskodawcy oraz odbiorcy Programu

Wzór oświadczenia o środkach własnych 
i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek.



Przedsięwzięcia niskoemisyjne obejmą:

- nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze Gminy,

lub

- nie mniej niż 20 takich budynków oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków, 

(z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 tyś mieszkańców).

Program „Stop Smog” 2.0 – odbiorcy Programu



Pakiety przedsięwzięć niskoemisyjnych:

Program „Stop Smog” 2.0 – rodzaje przedsięwzięć w Programie

Kocioł
Kocioł 

+ termomodernizacja

Kocioł oraz przyłącze 
gazowe/ciepłownicze

Kocioł oraz przyłącze 
gazowe/ciepłownicze 
+ termomodernizacja

Pompa ciepła oraz fotowoltaika
Pompa ciepła oraz fotowoltaika

+ termomodernizacja

Termomodernizacja



Obligatoryjny wkład finansowy Gminy to 30% kosztów kwalifikowalnych

Środki rządowe z Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70%

Maksymalny wkład mieszkańców do 10% (fakultatywnie)

Łącznie maksymalnie 110% wartości przedsięwzięć niskoemisyjnych 
- Nadwyżka 10 procentowa do wykorzystania przez Gminę w okresie trwałości projektu.

(np. naprawy, doradztwo energetyczne, działania edukacyjne)

Okres trwałości wynosi 5 lat.

Program „Stop Smog” 2.0 – montaż finansowy Programu



Średni koszt przedsięwzięcia 53 tyś zł

„koszty realizacji porozumienia, wraz z ich uzasadnieniem, na podstawie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych, 
o których mowa w pkt 2, przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch lokalach – w 
jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł;”

Program „Stop Smog” 2.0 – koszt przedsięwzięcia



Etap złożenia wniosku o dofinansowanie 
– szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynków jednorodzinnych 

Po uzyskaniu dofinansowania 
- wykonanie audytów energetycznych dla tych budynków

Istotna kwestia to:
- 30% redukcji zapotrzebowania na energię 
- 80% budynków objęte wymianą kotła grzewczego

Program „Stop Smog” 2.0 – zmniejszenie zapotrzebowania na energię



Etapy pozyskania dofinansowania

Program „Stop Smog” 2.0 – pozyskanie dofinansowania

1
• Decyzja NFOŚiGW o uruchomieniu naboru wniosków o współfinansowanie

2

• Przygotowanie i złożenie przez gminę wniosku do NFOŚiGW o współfinansowanie przedsięwzięć 
niskoemisyjnych  

3
• Weryfikacja/akceptacja/wezwanie o uzupełnienie/odrzucenie wniosku przez NFOŚiGW 

(30 dni + 15 dni)

4
• Podpisanie porozumienia NFOŚiGW - Gmina

5
• Realizacja inwestycji przez gminę (zamówienia publ., nadzór, umowy z beneficjentami) + raportowanie

6
• Weryfikacja osiągnięcia przez gminę celów  - likwidacja kotłów + oszczędność energii finalnej



Przedsięwzięcia niskoemisyjne są planowane, przygotowywane 
i realizowane przez Gminę!

• Gmina dokonuje inwentaryzacji i selekcji obiektów na przedsięwzięcia niskoemisyjne, 
(dobór rodzaju przedsięwzięcia niskoemisyjnego do obiektu)

• Gmina podpisuje umowy z beneficjentami umożliwiające wykonywanie przedsięwzięć na terenie 
ich nieruchomości, 
mieszkaniec musi podpisać weksel własny in blanco z zastrzeżeniem „bez protestu” 
wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów
przedsięwzięcia niskoemisyjnego

UWAGA!!
Zwrot kosztów w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej Programem:
- 100% kosztów przed upływem 3 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia
- 60% kosztów po upływie 3 lat, a przed upływem 5 lat.

Program „Stop Smog” 2.0 – zadania Wnioskodawcy



Przedsięwzięcia niskoemisyjne są planowane, przygotowywane 
i realizowane przez Gminę!

• Gmina przeprowadza zamówienie na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach
przedsięwzięć niskoemisyjnych,

(Przygotowanie dokumentacji przetargowej, warunków udziału, kryteriów wyboru itd.)

• Gmina musi potwierdzić osiągnięcie efektów realizacji porozumienia,

• Gmina organizuje zasoby niezbędne na przygotowanie i nadzór nad realizacją 
przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz nad trwałością inwestycji.

Program „Stop Smog” 2.0 – zadania Wnioskodawcy



Więcej informacji o Programie oraz dokumenty znajdują się na stronie:
https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/

Program „Stop Smog” 2.0 – odbiorcy Programu

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/


Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl


