
Katalog kosztów kwalifikowanych w programie „Stop Smog” 

Współfinansowanie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosi do 70% dofinansowania 

kosztów realizacji porozumienia. 

Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu w ramach porozumienia, 

może obejmować koszty urządzeń, instalacji, materiałów, robót budowlanych i usług związanych w 

szczególności z realizacją: 

1) likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych 

budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń 

lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne; 

2) zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego źródła energii w 

rozumieniu ustawy z dnia 20lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii, w tym urządzeń 

służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz 

pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym 

przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

3) zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej 

instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących 

doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy; 

4) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej lub 

modernizacji przyłącza do takiej sieci, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do 

poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa o realizację 

przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

5) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub 

modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za 

modernizację przyłącza, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została 

zawarta umowa o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 

6) instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią 

elektryczną; 

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

8) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej; 

9) modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu 

przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

10) likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych; 

11) modernizacji systemu wentylacji polegającej w szczególności na: 

a. naprawie, przebudowie i 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; 

12) naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych; 

13) instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki 

w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów 

systemów przesyłowych i dystrybucyjnych; 

14) robót budowlanych niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt. 1-13, w 

wysokości nie większej niż 20% łącznych kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego; 



15) serwisu, konserwacji i ubezpieczenia urządzeń, systemów, instalacji, stanowiących część 

przedsięwzięć niskoemisyjnych w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych; 

16) projektów budowlanych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć 

niskoemisyjnych; 

17) dokumentacji potwierdzającej zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na 

potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej 

oraz określającej niezbędny zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w szczególności audytów 

energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku; 

18) nadzoru inwestorskiego; 

19) opracowania wniosku, w tym przeprowadzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych oraz szacowania zakresu, ilości i kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o 

ile zostały poniesione w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia porozumienia; 

20) innych działań gminy związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych 

oraz obsługi porozumienia, w tym w przygotowaniu wniosku i oświadczeń, koszty obsługi 

prawnej, finansowej i technicznej, a także koszty związane z zapewnieniem dostępu 

beneficjentów do usług doradztwa energetycznego, w łącznej wysokości nie wyższej niż 5% 

kosztu całkowitego porozumienia. 

 

W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze stanu technicznego budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego podlegającego 

współfinansowaniu ze środków Funduszu, gmina może nabywać urządzenia i instalacje, o których 

mowa w pkt. 2, 3, 6 i 13, jako własny środek trwały i w ramach realizacji przedsięwzięcia 

niskoemisyjnego udostępniać je beneficjentowi, w ramach umowy. 

 


