Nr 1 do
Nr 423/XXV/2020
Rady Miasta Rybnika
z dnia 24
2020 r.
Regulamin realizacji

niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach
programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika
1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin
„Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika.

warunki realizacji

niskoemisyjnych w ramach Programu

2. Program „Stop Smog”
jest przez Miasto Rybnik poprzez
gospodarstw domowych, finansowanych na zasadach
niskoemisyjnych na rzecz najmniej
w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, w
ze
Termomodernizacji i Remontów na podstawie porozumienia zawieranego z Ministrem
gospodarki.
3. Celem Programu jest zmniejszenie w
energetycznym poprzez:
1)

liczby osób i rodzin

ekologicznych i wysokosprawnych

ubóstwem

w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta,

do poprawy

2)

lub

Funduszu
do spraw

energetycznej budynków jednorodzinnych

w
Programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika jest zawarcie porozumienia,

4. Warunkiem
o którym mowa w ust. 2.

2.
w Regulaminie
znaczenie

§ 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje
1) beneficjent – osoba, która

z Miastem

o

w nim
niskoemisyjnego;

2) budynek jednorodzinny – zlokalizowany na terenie Miasta budynek mieszkalny, w którym
wydzielone
maksymalnie dwa lokale mieszkalne, wraz z instalacjami i
technicznymi trwale
przegród budowlanych oraz
fundamenty;
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
3) fundusz – Fundusz Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w Ustawie;
4) lokal – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 532) w budynku jednorodzinnym;

lokali

5) miasto – Miasto Rybnik;
6) program – Program „Stop Smog"
o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3;

niskoemisyjnych na terenie Miasta,

7) prezydent – Prezydent Miasta Rybnika;
8)

niskoemisyjne –
którego przedmiotem jest przygotowanie i realizacja
ulepszenia w budynku jednorodzinnym w rozumieniu art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 ze zmianami);

9) regulamin – niniejszy Regulamin realizacji
niskoemisyjnych w budynkach jednorodzinnych
w ramach programu ”Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika;
10) porozumienie – porozumienie zawierane przez ministra
o
realizacji
niskoemisyjnych ze
w Ustawie;
11) powierzchnia
o podatkach i

– powierzchnia
obliczona zgodnie z
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170);

do spraw gospodarki z Miastem
Funduszu na zasadach
z dnia 12 stycznia 1991 r.

12) standardy niskoemisyjne – wymagania, jakie
mieszkalne jednorodzinne lub
lub systemy
o których mowa w art. 2 pkt 1c ustawy;

lub systemy grzewcze

budynki
w tych budynkach,

13)
–
Rady Miasta Rybnika w sprawie
Regulaminu realizacji
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie
Miasta Rybnika;
14)

antysmogowa Sejmiku Województwa
–
nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
w zakresie eksploatacji instalacji, w których
spalanie paliw;

15) ustawa – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 22 ze zmianami);
16)
w

– to
beneficjenta, wnoszony w sposób, na warunkach oraz w
uchwale Rady Miasta Rybnika;
w Programie;

17) wniosek – pisemna deklaracja wnioskodawcy
18) wnioskodawca – osoba fizyczna
Programu;
19)

–
lub systemy

o

lub systemy grzewcze

Warunki

niskoemisyjnego w ramach
budynki mieszkalne jednorodzinne lub
w tych budynkach.
3.
w Programie

§ 3. 1. Wnioskodawca jest uprawniony do
1)

warunki

w programie,

w art. 11d ust. 1 pkt 1-9 ustawy,

2) w budynku jednorodzinnym lub lokalu wnioskodawcy nie jest prowadzona

gospodarcza,

budynku jednorodzinnego lub lokalu wnioskodawcy zamieszkiwanego przez
3) powierzchnia
nie przekracza 110 m2, a w budynku jednorodzinnym lub lokalu, w którym zamieszkuje dwie lub
osób powierzchnia
nie przekracza 80 m2 na
4) wnioskodawca nie zalega z
5) w stosunku do wnioskodawcy nie toczy
2. Warunkiem
warunkach

w

w Programie jest
uchwale.

podatkowych wobec Miasta,
egzekucyjne.
zgody na wniesienie

w

i na

4.
niskoemisyjne i ich zakres
§ 4. 1.

niskoemisyjne obejmuje wykonanie
która zawiera
poprawy
energetycznej budynku jednorodzinnego lub lokalu,
energetycznego. W
zakres
niskoemisyjnego
mowa w art. 11c ust. 3 pkt 1-12 Ustawy.

dla
z audytu
koszty, o których

2.
koszt realizacji
niskoemisyjnego, dla jednego budynku jednorodzinnego,
a w przypadku budynku jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, liczony bez
beneficjenta, nie
53.000
3. Realizacja
jednorodzinnego na
pozwolenia na
4.

niskoemisyjnych w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania budynku
grzewcze
prowadzona tylko w budynkach jednorodzinnych, dla których
wydane przed 15 grudnia 2002 r.

niskoemisyjne
realizowane w zakresie
do uzyskania wymogów
w uchwale antysmogowej Sejmiku Województwa
Ustawie oraz porozumieniu.

5. Ostateczny zakres
niskoemisyjnego
zysku energetycznego i ekologicznego, polepszenia
Zakres
wymaga uzgodnienia z

przy
maksymalizacji
i kosztów eksploatacji

6. W ramach realizacji
niskoemisyjnego dopuszcza
na
kamienny tylko
w sytuacji, kiedy w budynku jednorodzinnym nie ma technicznej
przeprowadzenia termomodernizacji
zapotrzebowanie na
technicznej
do sieci
sieci
lub gazowych jest nieuzasadnione ekonomicznie (koszt
lub gazowych lub
jest niestandardowo wysoki).
5.
Liczba budynków

Programem

zostanie do 100 budynków jednorodzinnych lub lokali, z
programem
lub

§ 5. Programem
80% wniosków

nie mniej

6.
w Programie i lista rankingowa

Wnioskowanie o

§ 6. 1. Osoby zainteresowane
w Programie
niskoemisyjnego, którego wzór stanowi
2. Harmonogram naboru oraz wzór
Prezydenta Miasta Rybnika.

do
nr 1 do Regulaminu.

wniosku o

o naborze wniosków

3. Wnioski
w Kancelarii

1)
2) za

Miasta Rybnika, ul.

poczty na adres:

4. Ustala

Miasta Rybnika, ul.

Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

kryteria formalne:

1) wniosek wraz z
Prezydenta Miasta Rybnika,

powinien

na druku i w terminie

i podpisany przez

2) wniosek winien
5. Wszystkie
warunków

Chrobrego 2, w godzinach pracy

wnioski
w § 3.

warunków
6.
zamieszczonych we wniosku z
u Wnioskodawcy.

lub

poddane ocenie

kryteriów formalnych oraz

w ust. 12 pkt 1-9 oraz § 3 weryfikowane
o którym mowa w ust. 1 oraz

na podstawie informacji
weryfikowane na miejscu

do okazania dokumentów
osób
Wniosek

warunków
przez Prezydenta.

7. Wnioskodawca jest
w ust. 12 oraz § 3 na
8. Wnioskodawca jest
wniosku.

do przechowywania ww. dokumentów przez okres 3 lat od dnia

9. Wnioskodawca
wezwany do
dokumentów w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia.
10. Wnioski
w terminach
o tym fakcie przekazana zostanie Wnioskodawcy.

lub

w wezwaniu

11. Wnioski
kryteriów formalnych, lub warunków
negatywnie. Informacja o tym fakcie przekazana zostanie Wnioskodawcy.
12.

liczba wniosków
w trybie ust. 9, jest
warunek
struktury
wniosków

1) wnioskodawca lub jego
kobiet i 65 lat dla

w

bez rozpatrzenia. Informacja
w § 3,

ocenione

kryteria formalne i warunki o których mowa w § 3, w tym wnioski
liczba budynków jednorodzinnych
w § 5 lub nie jest
niskoemisyjnych
w § 5, tworzy
punktów dla
wymienionych sytuacji:
jest

– 3 punkty,

dodatkowych

lub

powszechny wiek emerytalny (60 lat dla

2) wnioskodawca jest
samotnie
dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o
rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) – 3 punkty,
3) rodzina wnioskodawcy, z
trzy lub

prowadzi wspólne gospodarstwo domowe ma
a w jej
wchodzi
dziecko do 26 roku

4) wnioskodawca lub
jego gospodarstwa domowego jest
niezdolny do pracy lub samodzielnej egzystencji – 3 punkty,

– 1 punkt,

z

lub jest

jego gospodarstwa domowego otrzymuje
wychowawcze w rozumieniu
5) wnioskodawca lub
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy
w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407) –
2 punkty,
6) w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia
wniosku Wnioskodawca lub
ze
z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
domowego
poz. 1507 ze zmianami) – 1 punkt,
7)

osób

gospodarstwo domowe Wnioskodawcy znajduje
wniosku
zatrudnienie lub
w rozumieniu art. 3 pkt 22 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
poz. 111) – 3 punkty,

8) Wnioskodawca lub
9)

osoba, która w okresie 3
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r.

jego gospodarstwa domowego tworzy

– 3 punkty,

w budynku jednorodzinnym, lub lokalu, w przeliczeniu na 1
nie przekracza 700 kWh
rocznie, w oparciu o
energii elektrycznej
z
do dwóch miejsc po
energii elektrycznej z
przecinku, na podstawie udokumentowanego rozliczenia
Energetycznego z 12
po sobie
z
do wyliczenia
energii nie
faktury lub zestawienia
z
Energetycznego starsze
2 lata od daty
wniosku – 5 punktów.

13.
wymiana

z analizy wniosku wynika,
w ramach
za
tego warunku przyznaje

14. Punkty wskazane w ust. 12 i 13

niskoemisyjnego
24 punkty.

likwidacja lub

sumowaniu.

15. Wnioski na
rankingowej uszeregowane
rankingowej uzyska wniosek z

na

jego gospodarstwa
(t.j. Dz. U. z 2019 r.

liczby punktów. Pierwsze miejsce
punktów.

16. W sytuacji gdy kilka wniosków
punktów, a wraz z wnioskami, którym
punktów ich
liczba przekracza
budynków jednorodzinnych wskazanych
przyznano
tych wniosków na
rankingowej,
w § 5, o
dochodu na jednego
gospodarstwa domowego, zgodnie z
informacjami we wniosku.
Przyjmuje
im
dochód tym
pozycja na
rankingowej.
17.
liczba wniosków
kryteria formalne, w tym wnioski
w trybie ust. 9,
i
warunki o których mowa w § 3, jest nie
liczba budynków jednorodzinnych
w § 5, oraz
jest warunek
struktury
niskoemisyjnych
w § 5, ocena
punktowa wniosków nie zostaje przeprowadzona, a lista rankingowa, o której mowa w ust. 12, obejmie wszystkie
wnioski.
18.

zatwierdza Prezydent Miasta Rybnika lub

przez niego osoba.

7.
Ocena stanu technicznego budynków
§ 7. 1. Wnioski, których miejsce na
rankingowej uprawnia do
weryfikacji przez podmiot wskazany przez Miasto. Podmiot ten przeprowadzi
i lokali na miejscu i wykona:

Programem poddane
budynków jednorodzinnych

1) audyt energetyczny,
2)

na potrzeby audytu energetycznego,

wraz z oszacowaniem
potwierdzeniem
i

planowanych prac oraz z wyliczeniem
o której mowa w § 4 ust. 5.

energii oraz

2.
niskoemisyjne nie
realizowane w przypadku stanu technicznego budynku
jednorodzinnego lub lokalu
jego wykonanie. Brak
technicznych realizacji
niskoemisyjnego musi
opinia techniczna osoby
w budownictwie
uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi w
konstrukcyjno-budowlanej.
3. Wnioskodawcy, u których przeprowadzono
Programem.
zatwierdza Prezydent lub
Wnioskodawców
4.

na

Wnioskodawców
niskoemisyjnego.

na miejscu,
przez niego osoba.

Programem jest

na

do zawarcia umowy o

5. Informacja o
naboru wniosków zostanie
procesu naboru i zatwierdzeniu listy beneficjentów.

przekazana Wnioskodawcy po

8.
Umowa o

niskoemisyjnego
niskoemisyjnego jest zawarcie umowy
a Miastem, której wzór stanowi

§ 8. 1. Warunkiem realizacji
niskoemisyjnego
Regulaminu.

2. Wnioskodawca przed zawarciem umowy jest
do
w gospodarstwie domowym oraz dochodzie
na jednego
nr 3 do Wniosku, wraz z okazaniem dokumentów
podlega weryfikacji pod
kryteriów
3. Zawarcie umowy, oraz wniesienie
realizacji
niskoemisyjnego.

o
nr 2 do

o liczbie osób
wzoru
dochodów.
w art. 11d ust. 1 pkt 2 ustawy.
tego gospodarstwa,

przez

stanowi

do

4. W przypadku niepodpisania umowy,
lub
kryteriów przy ponownej
Programem podlega aktualizacji o kolejne
weryfikacji, o których mowa w ust. 2, lista Wnioskodawców
odpowiednio.
osoby z listy rankingowej. Zapisy § 7 ust. 1-5 stosuje
9.
Rozliczenie

umowy o

realizacji przez
niskoemisyjnego

§ 9. 1. Po
wykonawca

niskoemisyjnego
niskoemisyjnego Miasto, Beneficjent oraz
odbioru robót.

ze strony Beneficjenta wymaga pisemnego uzasadnienia i odniesienia
2. Odmowa podpisu
wykonanie
niskoemisyjnego.
niego ze strony przedstawiciela Miasta

do

3. W przypadku nieuznania za zasadne argumentów
w uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 2, brak
podpisu Beneficjenta na protokole odbioru robót nie stanowi przeszkody w rozliczeniu finansowym zadania
z
niskoemisyjnego.
4. Po
w
tego

realizacji
niskoemisyjnego Miasto
rozliczenie umowy
ostateczne podsumowanie wszystkich poniesionych kosztów
z
Jest ono
do rozliczenia umowy z Beneficjentem w zakresie kosztów realizacji
niskoemisyjnego oraz
Beneficjenta.

5. Po
przekazania

realizacji
inwestycyjnych.

Zasady utrzymania efektów

niskoemisyjnego Miasto
Miasto i Beneficjent.

zdawczo-odbiorczy

10.
niskoemisyjnych oraz sposób weryfikacji przestrzegania
warunków umowy

§ 10. 1. W celu weryfikacji przestrzegania warunków umowy, oraz warunków, o których mowa w art. 11f
ust. 3 Ustawy, Miasto zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
w
1) sposób realizacji

niskoemisyjnego na

etapie jego realizacji,

!

2) stan i sposób eksploatacji
niskoemisyjnego, w
3) potwierdzenie
przedmiotem
4)

likwidacji starego
i
niskoemisyjnego jako podstawowego

nieuprawnionych modyfikacji

5) warunki
6)

budynku jednorodzinnego,
realizacji
w zakresie nieuzgodnionych zmian lub przeróbek,
nowego
w budynku jednorodzinnym,

spalanie odpadów,

w celu jego ochrony przed zawilgoceniem,

faktur zakupu paliwa w zakresie
w dokumentacji technicznej
budynku jednorodzinnego

a

z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta
zakupionego paliwa,
potrzebom
niskoemisyjnemu.

2. Z przeprowadzonej kontroli
3. Beneficjent
zrealizowano
osobom

jest do
do budynku jednorodzinnego, lub lokalu, w którym
niskoemisyjne przez okres 10 lat od daty
realizacji porozumienia,
przez Prezydenta w celu przeprowadzenia kontroli.
11.
Warunki i tryb zwrotu kosztów

§ 11. 1. Beneficjent zwraca koszty
11f ust. 1, 3 i 6 Ustawy, z

zasad

niskoemisyjnego
niskoemisyjnego
warunki
w art. 11f ust. 2, 4, 5 i 7 Ustawy.

w art.

2. Zwrot kosztów realizacji
niskoemisyjnego, o których mowa w art. 11f ust. 1, 3 i 6 Ustawy,
na rachunek bankowy
Miasta Rybnika wskazany w umowie, w terminie 30 dni od
takiego zwrotu, wraz z odsetkami w
jak dla
podatkowych,
informacji o
na zasadach
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 ze zmianami).

