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Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 32 718 07 40

Jeśli chcesz ocieplić swój dom lub zmienić sposób 
ogrzewania, program STOP SMOG na terenie Metropolii 
pomoże Ci sfinansować te zmiany!

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA
NA TERENIE GÓRNOŚLĄSKO-
-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII

1 GZM – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; czym jest i czym się zajmuje, znajdziesz na 
metropoliagzm.pl
2Wkład własny to kwota środków, którą pokrywasz samodzielnie; wysokość wkładu własnego oraz 
zasady wpłaty wkładu własnego są ustalane przez rady gmin – szczegółowe informacje na stronie 
www.metropoliagzm.pl oraz w regulaminach gminnych. 
3Ustawa CEEB – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
4NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5Gminy, na terenie których realizowany jest Program STOP SMOG w GZM: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, 
Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Katowice, Mysłowice, Sośnicowice, Tychy i Zabrze.
6OZE – odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła, panele fotowoltaiczne.
7Dochód – w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) – szczegółowe, aktualne kwoty podane w PLN 
znajdują się na stronie www.metropoliagzm.pl

Sprawdź, czy spełniasz 
poniższe warunki Programu: 

• posiadasz tytuł prawny do budynku mieszkalnego – trzeba być 
właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem samoistnym 
budynku jednorodzinnego, bądź lokalu mieszkalnego w budynku 
jednorodzinnym;  

• powierzchnia użytkowa Twojego budynku nie może przekroczyć 
200 m2; 

• mieszkasz w budynku, którego dotyczy wniosek;  

• dochód7 na jednego członka gospodarstwa domowego nie może 
przekroczyć: 

 dla gospodarstw jednoosobowych – 175% kwoty   
 najniższej emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym, 
 dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty   
 najniższej emerytury; 

• będziesz musiał zobowiązać się do utrzymania trwałości 
programu przez co najmniej 5 lat, tzn. nie będzie można 
zdemontować, zniszczyć czy zmodyfikować urządzeń 
zamontowanych w ramach Programu; 

• nie będziesz mógł sprzedać budynku w okresie 5 lat 
od daty zakończenia prac remontowych;  

• nie możesz posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów 
majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości 
budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek 
dotyczy). 

Jeśli chcesz ocieplić swój dom lub zmienić sposób 
ogrzewania - program STOP SMOG na terenie Metropolii 
pomoże ci sfinansować te zmiany.

Gminy biorące udział w Programie:

Bieruń Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Odpadami, Biuro Funduszy Zewnętrznych 
Urząd Miejski w Bieruniu,
Bieruń, Rynek 14

32 708 09 84
32 708 09 64

Katowice Urząd Miasta Katowice
Miejskie Centrum Energii
Katowice, ul. Młyńska 2b

32 259 32 85

Sośnicowice Urząd Miejski w Sośnicowicach
Sośnicowice, Rynek 19

32 335 86 22

 



STOP SMOG w GZM1 Prace możliwe do wykonania 
w ramach programu:  
Zakres prac remontowych zostanie 
ustalony na podstawie audytu 
energetycznego.  

modernizacja 
systemu 
wentylacji 

instalacje 
OZE6  

naprawy 
kominów 

wymiana lub likwidacja 
zanieczyszczających, nieefektywnych 
pieców i kotłów na ekologiczne 

docieplenie ścian, stropów, 
podłóg na gruncie, 
stropodachów, dachów

wymiana 
okien i drzwi 
zewnętrznych

likwidacja liniowych 
i punktowych 
mostków cieplnych  

podłączenia 
do ciepła systemowego 
lub gazu

Obowiązki po remoncie domu:  

• nie używaj jakichkolwiek dodatkowych kotłów czy pieców; 

• nie likwiduj urządzeń, systemów, instalacji lub innych 
elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, bez zgody gminy, wyrażonej w związku 
z zaistniałymi uwarunkowaniami technicznymi;  

• nie spalaj śmieci; 

• stosuj się do instrukcji użytkowania zamontowanych urządzeń;  

• pamiętaj o kontrolach kominiarskich. 

Korzyści wynikające 
z przystąpienia do Programu: 

• ciepło w Twoim domu za mniejsze pieniądze;   

• Twój dom będzie lepiej wyglądał i zyska 
na wartości; 

• nie musisz się martwić o wybór ekipy remontowo-budowlanej 
i nadzór nad nią; 

• niski wkład własny – nie przekroczy 10% wartości inwestycji;  

• czystsze powietrze dla Ciebie, Twojej Rodziny i Twojej okolicy. 

A po całej inwestycji ciesz się ładniejszym, 
cieplejszym i zdrowszym domem 
dla Ciebie i Twoich bliskich! 

Co należy zrobić: 
• zapoznaj się z regulaminem programu STOP SMOG w Twoim 

urzędzie gminy i pobierz wniosek; 

• złóż wypełniony wniosek w Twoim urzędzie gminy;  

• urząd gminy zweryfikuje Twój wniosek;

• umówi się z Tobą audytor energetyczny, który oceni stan 
techniczny Twojego domu;

• podpisz umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
z Twoją gminą; 

• umówi się z Tobą ekipa remontowo-budowlana. 

Zgodnie z zapisami Ustawy CEEB3, Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia, wraz z 11 gminami, realizuje rządowy program STOP 
SMOG, współfinansowany przez NFOŚiGW4. Wśród nich jest Twoja 
gmina5.

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.
W ramach programu zostaną przeprowadzone prace remontowe, 
które zmniejszą zapotrzebowanie budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. 

Zakres prac w konkretnym budynku zostanie określony 
na podstawie audytu energetycznego. Potem audytor określi, jakie 
prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie 
energii w Twoim budynku, np. materiały, które należy zastosować, 
potrzebne zmiany w instalacjach, itp. 

Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich 
przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej 
porównywalne do kosztów przed remontem.


