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Podstawa prawna: 
 

 

 ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków; 

 

 

 Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, 

NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie 

współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków 

Funduszu Termomodernizacji i Remontów zawarte w dniu 28 

stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 

Program „Stop Smog” w nowej odsłonie 
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Zmiana instytucji wdrażającej program 

 NFOŚiGW działając w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu został 

włączony do systemu rozdysponowania i rozliczania środków z Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów przeznaczonych na współfinansowanie przedsięwzięć 

niskoemisyjnych 

 

 NFOŚiGW jest instytucją finansującą działania związane z ochroną środowiska w 

Polsce, ze środków krajowych i europejskich; realizuje programy o zbliżonej tematyce i 

charakterze, w tym program priorytetowy „Czyste Powietrze” 
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Cel programu 

                  

Celem programu Stop Smog jest 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. 
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Przedsięwzięcia niskoemisyjne 

                  

Przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, w których przedmiotem 

jest przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje: 

 wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki 

mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów 

niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne; 

 likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki 

mieszkalne jednorodzinne, które nie spełniają standardów 

niskoemisyjnych wraz z przyłączeniem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej 

lub gazowej; 

 likwidacja urządzeń i systemów grzewczych niespełniających standardów 

niskoemisyjnych z zapewnieniem dostępu do OZE; 

 zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania. 
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Zmiany w programie Stop Smog 

                  

 

 rezygnację z obowiązku uchwalania gminnych programów niskoemisyjnych; 

 obniżenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych kwalifikującej do udziału  

     w programie z nie mniej niż 2% do nie mniej niż 1 % lub nie mniej niż 20 

     budynków jednorodzinnych; 

 objęcie współfinansowaniem budynków jednorodzinnych znajdujących się  

     w zasobach mieszkaniowych gminy; 

 obniżenie progu zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną  

     na  potrzeby ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej z 50% do   

     30%; 

  rozszerzenie katalogu przedsięwzięć niskoemisyjnych o m.in. instalacje OZE; 

  wydłużenie terminu realizacji porozumień; 

  skrócony został okres zachowania trwałości z 10 do 5 lat; 

 stroną porozumienia może być związek międzygminny/metropolitalny/powiat. 
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Plan działań na 2021 r.  
  

 

 dostosowanie i aneksowanie dotychczas podpisanych w ramach programu porozumień z 

gminami do znowelizowanej ustawy; 

 

 ogłoszenie i uruchomienie naboru wniosków na nowych zasadach od marca; 

 

 przeprowadzenie naboru i ocena wniosków; 

 

 podpisywanie i realizacja porozumień z gminami przystępującymi do programu. 
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Rola i obowiązki gminy 

    

 

 

 

 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. 
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Warunki ramowe uczestnictwa w programie - gmina 

  

 

 

 

 w ramach pojedynczego porozumienia nie mniej niż 1% lub 20 budynków i maksimum 

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 ≥ 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*) od podpisania 

porozumienia. 

* w przypadku zgłoszenia do Programu min. 2% budynków 
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Warunki uczestnictwa dla beneficjenta – 
osoby fizycznej 

 
 

 

 

 
  

WŁAŚCICIEL/WSPÓŁWŁAŚCICIEL/POSIADACZ SAMOISTNY 

PRÓG DOCHODOWY 

było 1245 zł,  jest  1500 zł netto/osobę - gosp. wieloosobowe 

było 1743 zł jest 2100 zł netto - gosp. jednoosobowe  

PRÓG MAJĄTKOWY 

było 424 tys. Zł jest  53 tys. zł (ale bez nieruchomości objętej inwestycją) 

FAKTYCZNIE ZAMIESZKUJE W BUDYNKU 

DODATKOWE WARUNKI  

ewentualnie określone przez gminę w regulaminie naboru 
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Z A P R A S Z A M Y  N A :  www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dziękuję za uwagę  


