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Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Uchwała antysmogowa na obszarze województwa 
lubelskiego oraz program „Stop Smog”, jako narzędzie 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Podstawa Prawna 

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu  
termomodernizacji i remontów z dnia 

6 grudnia 2018 r.  

(Dz U. z 2019 r., poz. 51)  

 

Termin wejścia  
w życie przepisów – 11/02/2019 

 

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o środkach własnych  
i zasobach osoby ubiegającej się o realizację 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
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Podstawowe informacje o ustawie  

• Adresuje problem ubóstwa energetycznego (gospodarstwo domowe jest ubogie 
energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych 
z powodu niskiego dochodu lub charakterystyki energetycznej mieszkania) 

• IBS: 12,2% mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem energetycznym (4,5 
miliona osób, 1,3 miliona gospodarstw domowych) 

• IBS: 75,4% gospodarstw domowych funkcjonujących w ramach ubóstwa 
energetycznego zamieszkuje w domach jednorodzinnych - ok. 853 000 budynków 

• 87% ubogich energetycznie gospodarstw domowych jednorodzinnych jest 
zlokalizowanych na terenie miejscowości do 100 000 mieszkańców 

• Jeden z celów w rządowym programie „Czyste Powietrze”:  wsparcie finansowe 
dla obywateli, w tym osób ubogich energetycznie, w likwidacji/wymianie kotłów 
wysokoemisyjnych na niskoemisyjne źródła ogrzewania 
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Podstawowe informacje o ustawie  

• Formalna podstawa do realizacji przedsięwzięć termomodernizacji mieszkalnych 
budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich energetycznie połączonej  
z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła w tych budynkach na niskoemisyjne 

• Ustawa obowiązuje od 2019 do 2024 r. (termin na zawieranie porozumień z gminami  
i przekazywanie środków z budżetu) 

• Środki budżetu państwa (do 70%) oraz środki samorządu gminy (do 30%, w tym ew. 
wkłady własne mieszkańców). Budżet ustawy  na podstawie szacowanej ilości ubogich 
energetycznie domów jednorodzinnych w gminach na liście WHO do 100 000 
mieszkańców (ok. 22 000) – w tym: małopolskie: 8, łódzkie: 7, śląskie: 7, wlkp.: 3 

• Składać wnioski mogą wszystkie gminy  - uzasadnienie/jakość powietrza 

• Miasta pow. 100 000 mieszkańców – odrębne warunki porozumienia  
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Podstawowe informacje o ustawie  

Przedsięwzięcie niskoemisyjne (przygotowanie i realizacja): 

1) wymiana urządzeń/systemów grzewczych ogrzewających budynki lub wodę 
użytkową z niespełniających standardów niskoemisyjnych na urządzenia spełniające 
standardy niskoemisyjne 

2) likwidacja urządzeń jak w 1) + przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej 

3) termomodernizacja + ew. 1) lub 2) 

 
Standard niskoemisyjny: 

 wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (KE 1189/2015) 

 wymagania ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy (KE 1188/2015) 

 wymagania przepisów odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego  
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Budżet Programu STOP SMOG 

 

Środki budżetu państwa przeznaczone na Program: 

883,2 mln zł 

(z wkładem Gmin ok. 1,2 mld zł – ok. 22 – 24 tysięcy domów) 

 

Łączna kwota zawartych  porozumień: 54,4 mln zł  

(w tym 37,4 mln z budżetu państwa) – 1027 budynków 

 

Do Programu przystąpiło 7 gmin (stan na 21. 10. 2020 r.): 

Niepołomice, Skawina, Tuchów, Sucha Beskidzka, Sosnowiec, Rybnik, 
Pszczyna 
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Główne zasady Programu 

 
• Program jest skierowany do wszystkich gmin, na terenie których jest problem  

z jakością powietrza i obowiązuje wojewódzka uchwała antysmogowa (obecnie 11 
województw)  

• Program obejmuje wymianę/likwidację nieekologicznych źródeł ciepła oraz 
termomodernizację budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie  

• Gmina pełni rolę inwestora i jest odpowiedzialna za cały proces naboru i realizacji 
inwestycji (może żądać wkładu własnego mieszkańców ≤ 10% wartości 
porozumienia) 

• Przed rozpoczęciem Programu, gmina musi zawrzeć porozumienie z MRPiT  

• Wsparcie polega na przekazaniu za pośrednictwem BGK dotacji w wysokości 70% 
kosztów, ale nie więcej niż średnio 37 100 zł do jednego budynku (czyli 70% od 
kwoty 53 tys. zł) w całej puli budynków zgłoszonych do Programu – w przypadku 
gmin pow. 100 tys. mieszkańców dofinansowanie jest mniejsze niż 70%  

•  Gmina może przeznaczyć na obsługę programu do 5% wartości porozumienia 
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Główne zasady Programu (2) 

• Przedsięwzięcia niskoemisyjne są planowane, przygotowywane, 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 nieruchomości  

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

• Zaplanowanie sposobu kontraktacji  

• Przygotowanie dokumentacji przetargowej, warunków udziału, kryteriów 
wyboru  

• Gmina musi potwierdzić osiągnięcie efektów realizacji porozumienia  

• Gmina organizuje zasoby niezbędne na przygotowanie i nadzór nad realizacją 
przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz nad trwałością inwestycji (możliwy nowy 
tryb dotacyjny)  
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Główne zasady Programu (3) 

• W ramach pojedynczego porozumienia: od 2% (1% lub 20 budynków) do 12% 
łącznej liczby budynków jednorodzinnych w gminie (nie dotyczy miast pow. 100 
tys. mieszkańców)  

• Wymiana lub likwidacja urządzeń niespełniających standardów niskoemisyjnych 
w ≥ 80% budynkach objętych porozumieniem  

•  Szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze - łącznie dla 
wszystkich budynków w ramach porozumienia ≥ 50% (30%) energii finalnej  

• Zobowiązanie gminy do zabezpieczenia środków = 30% kosztów realizacji 
porozumienia (miasta pow. 100 tys. mieszkańców > 30%)  

• Projekt musi być zrealizowany maksymalnie w ciągu 3 lat (4 lat w przypadku 
zgłoszenia do Programu min. 2% budynków) od podpisania porozumienia   
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Katalog kosztów kwalifikowanych 

• likwidacja/wymiana urządzeń lub systemów grzewczych które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich 
urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię elektryczną; 

• przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej albo gazowej 

• przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma 
to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego,  

• docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów; 

• wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; 

• modernizacja systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

• likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych; 

• modernizacja systemu wentylacji polegającej na: 

•  a) izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne, 

•  b) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego 
 doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika; 

• instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów 
zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych; 

• projektów budowlanych lub technicznych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych; 

• audytów potwierdzających zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze; 

• inne koszty związane z przedsięwzięciem niskoemisyjnym, w tym koszty usług doradztwa energetycznego, jednakże nie wyższe niż 5% 
kosztów porozumienia 
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Pozyskanie dofinansowania – etapy 
działań 

1 
• Naboru wniosków o współfinansowanie – ciągły tryb naboru wniosków 

2 
• Przygotowanie i złożenie przez gminę wniosku do MRPiT o współfinansowanie przedsięwzięć 

niskoemisyjnych   

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

4 
• Podpisanie porozumienia MRPiT - gmina 

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

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

 

Określić liczbę budynków  
mieszkalnych jednorodzinnych 

Określić liczbę budynków  
mieszkalnych jednorodzinnych z  
urządzeniami/systemami grzewczymi  
niespełniającymi standardów 
niskoemisyjnych 

 

  Przygotowanie i złożenie wniosku 

Pozyskać informacje o stopniu 
zanieczyszczenia powietrza w gminie 

Zdefiniować spodziewane korzyści z 
realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych  
w stosunku do kosztów realizacji tych 
przedsięwzięć 

Określić ile % wszystkich budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych stanowią budynki 
do przedsięwzięć niskoemisyjnych 

Określić liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych 
planowanych do realizacji, w podziale na ich 
rodzaje 

Opis sposobu prawidłowości realizacji 
porozumienia i utrzymania efektów 
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   Określić % budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nastąpi 

   wymiana lub likwidacja urządzeń/ systemów grzewczych/ systemów 
   podgrzewających wodę 

 

 

 

          

 

   Oszacować zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze (łącznie 
   dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych) 

 Przygotowanie i złożenie wniosku 
Efekty konieczne do osiągnięcia 

nie mniej niż w 80% budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych 

Nie mniej niż 50% (30%) energii finalnej 
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Oszacować koszt realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych 

 
 
 
 

- Zabezpieczyć środki finansowe w budżecie 
gminy (dochody własne/ środki art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych) 

 

 Przygotowanie i złożenie wniosku 
Szacowanie kosztów porozumienia 

Średni koszt do 53 tys. zł (bez udziału 
własnego beneficjenta) 

30% kosztów realizacji porozumienia 

70% 
współfinansowane 

z FTiR 

30% zabezpiecza 
gmina w budżecie 

(montaż 
finansowy) 

WFOSiGW/ 
Urzędy 

Marszałkowskie 

 
Środki własne 

Wkład własny beneficjentów  - 
decyzja gminy max. 10% kosztów 

porozumienia 
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 Wkład własny beneficjenta 

Gmina na etapie składania wniosku musi podjąć decyzję o wkładzie własnym 
beneficjenta tj. czy będzie wymagany, a następnie jego wysokość (maksymalnie 
10% kosztów realizacji przedsięwzięcia) ewentualnie odpracowane w ramach prac 
społecznych na rzecz gminy. 
 
Powyższe musi uregulować uchwała rady gminy o sposobie i warunkach wnoszenia 
wkładu własnego przez beneficjenta oraz wysokość tego wkładu.  
 
Ministerstwo rekomenduje, aby uchwała została uchwalona przed podpisaniem 
porozumienia między Ministerstwem, a gminą.  
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 Weryfikacja wniosków w MRPiT 

Rozpatrując wniosek, MRPiT bierze pod uwagę: 

• dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych 

• spełnienie przez gminę warunków ustawowych 

• jakość powietrza na terenie danej gminy lub miasta 

• liczbę mieszkańców na terenie danej gminy lub miasta 

• spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, w szczególności w 

zakresie wymiany i likwidacji wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych w 80% 

przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o 

nie mniej niż 50% (30%) energii finalnej,  

• zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia 
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 Porozumienie MRPiT – gmina 

• Zawierane na okres do 3 lat (4 lat w przypadku zgłoszenia do Programu min. 2% 
budynków) od podpisania porozumienia  

• Doszczegółowienie wymogów ustawowych i zobowiązań stron 

• Wypłacenie środków finansowych z FTiR po podpisaniu porozumienia 

• Finalne ilości poszczególnych rodzajów przedsięwzięć niskoemisyjnych, liczbę 
beneficjentów, szacowane efekty realizacji porozumienia 

• Szczegółowe informacje o  koszcie realizacji porozumienia i finalnym montażu 
finansowym na poziomie gminy 

• Harmonogram wypłat środków finansowych z FTiR na rachunek gminy 

• Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia 

• Zobowiązania sprawozdawcze gminy 
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 Realizacja porozumienia  
(przedsięwzięć niskoemisyjnych) 

• Przedsięwzięcia niskoemisyjne są planowane, przygotowywane, realizowane przez gminę 
– inwestor 

• 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 nieruchomości  

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

 Zaplanowanie sposobu kontraktacji 

 Przygotowanie dokumentacji przetargowej, warunków udziału, kryteriów wyboru  

• Gmina musi potwierdzić osiągnięcie efektów realizacji porozumienia 

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

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, wprowadzającym 
ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Podstawa prawna: Ustawa prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 96 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
ze zm.) 

 Uchwała określa: 

• granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy,  

• rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się 

ograniczenia lub zakazy,  

• rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których 

stosowanie jest zakazane na określonym obszarze, lub parametry 

techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na 

tym obszarze. 
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Uchwała antysmogowa 

Uchwała może także określać: 

• sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami 

określonymi w uchwale; 

• okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku; 

• obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do 

kontroli realizacji uchwały. 

• nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie 

zgłoszenia. 
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Obszary przekroczeń na terenie 
województwa lubelskiego 

 Obszary przekroczeń na terenie strefy 

lubelskiej zostały wskazane w Rocznej 

ocenie jakości powietrza w województwie 

lubelskim za rok 2018. Wskazano obszary 

przekroczeń dla: 

•  pyłu zawieszonego PM10 (stężenia 24-godzinne);  

 łączna powierzchnia obszarów przekroczeń: 724,8 km2, 

 liczba mieszkańców obszaru przekroczeń: 62 331 os., 

 obejmują łącznie 2,9% powierzchni strefy oraz 3,5 % 

ludności. 

  

źródło: POP dla strefy lubelskiej - opracowanie na podstawie danych 

GIOŚ w Lublinie oraz Rocznej oceny jakości powietrza 

w województwie lubelskim za rok 2018 
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Obszary przekroczeń na terenie 
województwa lubelskiego 

 pyłu zawieszonego PM2,5 (poziom 

dopuszczalny dla II fazy) 

 łączna powierzchnia obszarów 

przekroczeń: 130,0 km2, 

 liczba mieszkańców obszaru przekroczeń: 

11 180 os., 

 obejmują łącznie 0,5% powierzchni strefy 

oraz 0,6% ludności. 

 
źródło: POP dla strefy lubelskiej - opracowanie na podstawie danych GIOŚ w 

Lublinie oraz Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 
lubelskim za rok 2018 
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Obszary przekroczeń na terenie 
województwa lubelskiego 

 

 

 
 

 bezo(a)pirenu;  

 łączna powierzchnia obszarów 

przekroczeń: 3 077,0 km2, 

 liczba mieszkańców obszaru 

przekroczeń: 264 699 os., 

 obszar przekroczeń objął 12,3% 

powierzchni strefy i 14,9% 

mieszkańców. 

 
źródło: POP dla strefy lubelskiej - opracowanie na podstawie 

danych GIOŚ w Lublinie oraz Rocznej oceny jakości powietrza 

w województwie lubelskim za rok 2018 
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Zapotrzebowanie na ciepło:  
Gmina Niemce 

 

 

 
 

 

Zapotrzebowanie na ciepło w gminie – 468 216 GJ/rok 

Realizacja zapotrzebowania 

- gaz 23,7 % 

- olej opałowy 1,5 % 

- paliwa stałe 74,8 % 

Liczba budynków będących źródłem emisji – 5 981  

Średnia emisja z 1 budynku: 

PM 10 – 35,62 kg/rok 

PM 2,5 – 35,02 kg/rok 

B(a)P – 0,0176 kg/rok 

W celu dotrzymania standardu jakości powietrza i  osiągnięcia poziomu docelowego 

konieczna jest realizacja działań naprawczych prowadząca do zmniejszenie 

energochłonności budynków i zmiana sposobu ogrzewania. 

 

 



Zainwestujmy razem w środowisko 

 
Przykład przekroczeń w Gminie Niemce 

 
Przekroczenie – pył zawieszony 2,5  

obszar 1,92 km2  

max stężenie – 20,51 µg/m3  

szacunkowa liczba osób narażonych na oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza – 265 

Przekroczenie – benzo(a)piren 

1. - obszar 4,84 km2  

max stężenie – 1,47 ng/m3  

szacunkowa liczba osób narażonych na oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza – 669 

2. - obszar 116,32 km2  

max stężenie – 2,44 ng/m3  

szacunkowa liczba osób narażonych na oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza – 16053 

 

 
 
 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Wsparcie eksperckie dla gmin  
Doradcy Energetyczni 

I. Bezpośrednie wsparcie doradcze dla gmin: 

1) pomoc w planowaniu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, poprawy 
jakości powietrza i przedsięwzięć niskoemisyjnych 

2) zaplanowanie i przygotowanie zakresu i sposobu realizacji postępowań o zamówienie 
publiczne 

3) oszacowanie efektów realizacji porozumienia i weryfikacja ich osiągnięcia 

 

II. Wsparcie w przygotowaniu kadr gminnych do realizacji porozumień  - program 
energetyk gminny 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Dziękuję za uwagę 

 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne 

 

 

 

 
 

mgr inż. Joanna Król 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych 

Oddział Odnawialnych Źródeł Energii 

doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl 

joanna.krol@lubelskie.pl 
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