
UCHWAŁA NR 45/2019 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

z dnia 17 kwietnia 2019 r.  
 

 

w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku 

 
 

Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 
 

 

Zarząd Związku 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się stanowisko dotyczące programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku. 

 

§ 2 

Treść niniejszej uchwały wraz ze stanowiskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 

przekazuje się do Pełnomocnika Prezesa RM ds. programu „Czyste Powietrze”. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

(-) Mieczysław Kieca 
 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku  

nr 45/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

 

STANOWISKO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU  
 

w sprawie przyjęcia rekomendacji Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji na terenie 
Subregionu Zachodniego odnośnie Programu „STOP SMOG” 

 
 

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku, popiera ideę i cel programu „STOP SMOG” wynikającego z Ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów z dnia 6 grudnia 2018 roku.  
 

Jednak realizacja programu w takim kształcie jest dla samorządów w znacznym stopniu utrudniona lub 

wręcz niemożliwa do skutecznego wprowadzenia z następujących powodów: 

 Zbyt długi, dziesięcioletni okres „trwałości” projektu, z obowiązkowymi corocznymi kontrolami 

inwestycji. 

 Wysokość 30% wkładu własnego jest bardzo dużym obciążeniem dla budżetu gmin, zwłaszcza, 

że kwota na inwestycję może ulec podwyższeniu w związku z np. złym stanem technicznym 

nieruchomości i koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych. Program 

pilotażowy przeprowadzony na bardzo małej ilości budynków bardzo dobrze zobrazował tą 

sytuację, wkład własny gminy Skawina wzrósł do 50%.  

 Nie uregulowano w ustawie kwestii związanej z pomocą publiczną, w przypadku 

nieruchomości, na której zarejestrowana jest działalność gospodarcza. 

 Konieczność sporządzania dla każdego z budynków indywidulanie Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, co może doprowadzić do paraliżu pracy gminy oraz podniesienia 

kosztów inwestycji. 

 Niejednoznaczne zapewnienie finansowania programu w pierwszych latach realizacji.  

W ustawie nie doprecyzowano w jakiej formie środki finansowe zostaną przekazane 

bezpośrednio do gmin, czy będzie to w formie transzy, zaliczki czy poprzez refundację na 

podstawie przedłożonego rozliczenia poniesionych kosztów i wykonanych prac. 

 Odmienne podejście do pojęcia osób najmniej zamożnych (Czyste powietrze – STOP SMOG).  

 Możliwość wprowadzenia opcji dotacji i grantów, przy jednoczesnej likwidacji limitów 

wkładów własnych mieszkańców. 

W związku z tym wnosimy o ponowne przeanalizowanie założeń ustawy oraz uwzględnienie 

powyższych uwag, aby samorządy mogły ją wdrażać w jak najwyższym stopniu. 

 

 Przewodniczący Zarządu  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 
(-) Mieczysław Kieca 


