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UZASADNIENIE 

 

 

 

„Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika” opracowany został zgodnie wymogami 

określonymi w art. 11b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji 

i remontów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zmianami).  

 

Podstawą jego przyjęcia przez Radę Miasta Rybnika jest art. 11b ust. 1-3 ww. ustawy. Uchwała 

o przyjęciu GPN jest aktem prawa miejscowego. 

 

Gminny Program Niskoemisyjny jest dokumentem niezbędnym dla umożliwienia udziału Miasta 

Rybnika w rządowym programie „Stop Smog” wynikającym z ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. 

o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 51). Program „Stop Smog” finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła 

i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. 

Wnioskodawcą w Programie jest gmina. 

 

Program „Stop Smog” jest nowym mechanizmem prawno-finansowym, będącym formą programu 

osłonowego dla odbiorców wrażliwych (ubogich energetycznie). Jest to forma pilotażu programu 

termomodernizacji osób ubogich energetycznie w modelu przewidującym współpracę finansowo-

organizacyjną pomiędzy Radą Ministrów a samorządami gminnymi. Mechanizm wspierania 

termomodernizacji i remontów ma być współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji 

i Remontów, znajdującego się w zarządzaniu Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości poniżej 

70% oraz ze środków gminy w wysokości powyżej 30% (w przypadku gmin o liczbie ludności 

przekraczającej 100 000 ostateczny poziom finansowania z Funduszu Termomodernizacji 

i Remontów jest przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy gminą, a Ministerstwem 

Rozwoju). Możliwy jest również wkład własny beneficjentów projektu na poziomie do 10% wartości 

przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

 

Zgodnie z art. 11b ust. 4 ustawy Program jest zgodny z następującymi dokumentami: Planem 

gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rybnika, Planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną 

oraz paliwa gazowe, oraz Programem ochrony powietrza dla województwa śląskiego, a także z innymi 

kluczowymi dokumentami strategicznymi. 

 

Zgodnie z art. 11b ust. 7 ustawy projekt Programu podlegał opiniowaniu przez operatorów systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego, systemu dystrybucyjnego gazowego, przedsiębiorstwa 

energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła. 

 

Dla projektu dokumentu uzyskano uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

odziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz 

Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

 


