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     W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 20.12.2018 r. w sprawie rządowego programu
termomodernizacji,  uprzejmie  przedstawiam  stosowne  informacje,  zgodnie  z  zadanymi
pytaniami.

1.  Podczas  spotkania  dnia  13  grudnia  2018  r.  w  Katowicach,  w  ramach  COP24,  nie
uczestniczył  przedstawiciel  Miasta  Kalisza.  Dnia  13  grudnia  2018  r.  odbyło  się  także
spotkanie  w  siedzibie  Ministerstwa  Przedsiębiorczości  i  Technologii  w  Warszawie  z
Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” p. Piotrem
Woźnym, w którym uczestniczył pracownik Urzędu Miasta Kalisza. Podczas spotkania Pan
Piotr  Woźny  zrelacjonował  stan  prac  nad  ustawą  o  zmianie  ustawy  o  wspieraniu
termomodernizacji  i  remontów oraz niektórych innych ustaw.  Jednocześnie przedstawiciele
samorządów oraz specjalistów z branży termomodernizacyjnej zgłaszali uwagi i wskazywali
na poziom trudności w realizacji przygotowywanej zmiany ustawy, w tym na trudności w
wyłanianiu rzetelnych wykonawców, występujące sprzeczne postrzegania realizowanego celu
na linii wykonawca - beneficjent (np. nieodebranie przez beneficjentów wykonanych prac z
powodu nieistotnych szczegółów wykonania usługi montażowej lub termomodernizacyjnej)
oraz  wskazywali  na  niski  poziom  fachowości  wykonywanych  audytów  energetycznych.
Wyróżniali  także,  jako  warunek  powodzenia  wdrażania  przedsięwzięć  niskoemisyjnych  -
posiadanie odpowiedniego zespołu specjalistycznego na poziomie gminy. 

2.  Po  wejściu  w  życie  przepisów  ustawy,  gmina  w  celu  realizacji  przedsięwzięć
niskoemisyjnych, powinna podjąć szereg działań wchodzących w zakres gminnego programu
niskoemisyjnego  (m.in.  przeprowadzenie  ewidencji  budynków  mieszkalnych
jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze
niespełniające  standardów  niskoemisyjnych),  ustanawianego  w  drodze  uchwały.  Gminny
program niskoemisyjny musi być zgodny z:
- planem gospodarki niskoemisyjnej,
- planem zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe,
- programem ochrony powietrza.
Gminny program niskoemisyjny podlega zaopiniowaniu przez:
- operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
- operatora systemu dystrybucyjnego gazowego,



- przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła.
Jednocześnie  oprócz  spełnienia  warunków  natury  techniczno-organizacyjnej,  realizacja
przedsięwzięć  niskoemisyjnych  przeznaczona  jest  dla  osób,  które  spełniają  łącznie  wiele
warunków, w tym:
-  w  okresie  3  miesięcy  poprzedzających  miesiąc  zawarcia  umowy  między  gminą  a
beneficjentem, średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza
175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w
gospodarstwie wieloosobowym,
- beneficjent posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, nieprzekraczające kwoty 424 000
zł, z uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu.

3.  Przygotowywane  zmiany  zawarte  w  ustawie  o  zmianie  ustawy  o  wspieraniu
termomodernizacji  i  remontów  oraz  niektórych  innych  ustaw, przeznaczone  są  dla  osób
spełniających łącznie  określone warunki,  wyszczególnione  częściowo wyżej.  Jednocześnie
gmina  powinna  opracować  oraz  uzgodnić  z  odpowiednimi  jednostkami  organizacyjnymi
gminny program niskoemisyjny, zgodny z planami podanymi wyżej, zawierający ustalenia
umożliwiające skorzystanie przez beneficjentów ze środków przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie  informuję,  że  niezależnie  od  przygotowywanych zmian legislacyjnych,  poza
udzielaniem dotacji przez Miasto Kalisz na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne,
obecnie  funkcjonuje  program  –  Czyste  powietrze,  realizowany  w  całym  kraju  przez
wojewódzkie  fundusze  ochrony środowiska  i  gospodarki  wodnej,  w którym to  programie
również  przewidziane  są  do  realizacji  przedsięwzięcia  niskoemisyjne  podobnej  natury,
przeznaczone dla osób o innych kryteriach doboru niż w zmienianej ww. ustawie. Planowane
jest  także  utworzenie  na  terenie  każdego  starostwa  stanowiska  doradcy  do  realizacji
przedsięwzięć wynikających z tego programu.

Przekazując powyższe informacje, zapewniam Pana Radnego, iż na bieżąco monitorowane są
i nadal będą wszelkie propozycje wspierania działań niskoemisyjnych, celem umożliwienia
mieszkańcom Kalisza skorzystania ze środków przeznaczonych na omawiane przedsięwzięcia
przez instytucje rządowe i samorzadowe.
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