BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 743)
U S T A W A z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079)
TYTUŁ II
Ochrona zasobów środowiska
Dział II

<Art. 84a.
Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o:
1) aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,
2) mieście o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy
– należy przez to rozumieć, że liczby te zostały ustalone zgodnie z danymi statystycznymi
na koniec roku poprzedniego.>
Art. 87.
1. Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach.
[2. Strefę stanowi:
1) aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
2) miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;
3) pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji.]
<2. Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, stanowią:
1) aglomeracje;
2) miasta;
3) pozostały obszar województwa niewchodzący w skład aglomeracji i miast.>
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-2<2a. Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza oraz ich nazwy, kody i
obszary, określa załącznik do ustawy.>
[3. Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę substancje, których poziom w
powietrzu podlega ocenie, określi, w drodze rozporządzenia, strefy, o których mowa w ust.
2, z uwzględnieniem ich nazw i kodów.]

[Art. 92b.
1. Informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości powietrza i jego stanu,
udostępniane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na
stronie udostępnia się również informacje o decyzjach odraczających, o których mowa w
art. 91b ust. 4, o obowiązujących programach ochrony powietrza oraz planach działań
krótkoterminowych.
2. Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska informacje o decyzjach odraczających, o programach ochrony powietrza oraz
planach działań krótkoterminowych, o których mowa w ust. 1, w celu ich udostępnienia na
stronie internetowej.]
<Art. 92b.
1. Informacje o stanie jakości powietrza, w tym lokalizacji wszystkich stref na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza i jego stanu, są udostępniane na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na stronie udostępnia się również informacje o
obowiązujących programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach, o których
mowa w art. 91, lub planach działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92.
2. Minister właściwy do spraw klimatu przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska informacje o programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach, o
których mowa w art. 91, lub planach działań krótkoterminowych, o których mowa
w art. 92, w celu ich udostępnienia na stronie internetowej.>

Art. 94.
1. (uchylony).
1a. Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie:
1) wyników klasyfikacji stref, o której mowa w art. 88 ust. 2,
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3) wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i wyników klasyfikacji stref, o których
mowa w art. 89,
4) informacji o stwierdzonych przekroczeniach alarmowych poziomów substancji w
powietrzu, o których mowa w art. 93
– dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.
1b. W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu w danej strefie Główny Inspektor
Ochrony Środowiska powiadamia o tym właściwy zarząd województwa.
1c. Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia wojewódzkie centrum zarządzania
kryzysowego o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania,
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia
poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w
powietrzu.
1d. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego
roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
roczne raporty z oceny jakości powietrza w kraju za rok poprzedni.
1e. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego
roku, udostępnia na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
informację o wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego
narażenia za rok poprzedni.
1f. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Instytutowi Ochrony Środowiska
wyniki pomiarów, o których mowa w art. 90 ust. 1, na potrzeby wykonywania przez
Instytut Ochrony Środowiska modelowania matematycznego transportu i przemian
substancji w powietrzu oraz analiz wyników tego modelowania.
1g. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz
analizy wyników tego modelowania, na potrzeby realizacji zadań, o których mowa w art.
88 ust. 6 pkt 1-5.
1h. Instytut Ochrony Środowiska przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu
wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu oraz
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88 ust. 6 pkt 6.
[2. Zarząd województwa, w terminie nie później niż 14 dni, przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw klimatu informację o uchwaleniu przez sejmik województwa
programu ochrony powietrza, o którym mowa w art. 91. Zarząd województwa przekazuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, ministrowi właściwemu do spraw
klimatu

informację

o

uchwaleniu

przez

sejmik

województwa

planu

działań

krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92.]
<2. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu
informacje o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza i
jego aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o
którym mowa w art. 92, w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia w wojewódzkim
dzienniku urzędowym.>
2a. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz
właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska:
[1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie
okresowe z realizacji działań naprawczych wynikających z programu ochrony powietrza,
o którym mowa w art. 91, oraz planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art.
92;
2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza, o którym
mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92,
sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu lub planu obejmujące cały okres ich
realizacji.]
<1) co roku, w terminie do dnia 31 marca, za poprzedni rok kalendarzowy,
sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji,
o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w
art. 92;
2) w terminie 6 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego
aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o
którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu i jego
aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.>
2b. (uchylony).
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-5<2c. Na potrzeby sporządzenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2a, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta oraz starosta przekazują, w zakresie swojej właściwości,
właściwemu

zarządowi

województwa

oraz

właściwemu

wojewódzkiemu

inspektorowi ochrony środowiska:
1) co roku, w terminie do dnia 15 lutego, za poprzedni rok kalendarzowy, sprawozdanie
okresowe z realizacji programu ochrony powietrza i jego aktualizacji, o których
mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92;
2) w terminie 5 miesięcy po zakończeniu realizacji programu ochrony powietrza i jego
aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub planu działań krótkoterminowych, o
którym mowa w art. 92, sprawozdanie końcowe z realizacji tego programu i jego
aktualizacji lub planu obejmujące cały okres ich realizacji.>
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób
przekazywania informacji, o których mowa [w ust. 1f-2a] < w ust. 1f–2a i 2c>. biorąc pod
uwagę konieczność ich przekazywania i gromadzenia na potrzeby krajowe i zobowiązań
międzynarodowych

oraz

powiadamiania

o

wystąpieniu

przekroczenia

poziomu

alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone zostaną:
1) terminy przekazywania informacji;
2) forma przekazywanych informacji;
3) układ przekazywanych informacji;
4) wymagane techniki przekazywania informacji.

Art. 96a.
1. Wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawuje nadzór
w zakresie:
1) terminowego uchwalenia programów ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz planów
działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 91 i art. 92;
2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz
planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
starostę oraz inne podmioty[.] <;>
<3) terminowego przekazania sprawozdań:
a) okresowych z realizacji programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których
mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92,
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mowa w art. 91, lub planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92.>
2. Do wykonywania zadań kontrolnych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
stosuje się przepisy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
<Art. 204a.
1. Podczas dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z
instalacji określonych w pozwoleniu zintegrowanym, w przypadku gdy ta ocena
odbywa się na podstawie wyników ciągłych pomiarów wielkości emisji do powietrza,
uwzględnia się niepewność pomiarową.
2. Przekroczenie wielkości dopuszczalnej emisji, o których mowa w ust. 1, stwierdza się
na podstawie uśrednionych wyników ciągłych pomiarów, o których mowa w ust. 1,
pomniejszonych o niepewność pomiarową.
3. Wyniki ciągłych pomiarów, o których mowa w ust. 1, wykorzystywane na cele inne niż
ocena dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji, o których mowa w ust. 1, nie
są korygowane pod względem niepewności pomiarowej.
4. Minister właściwy do spraw klimatu, mając na celu zapewnienie właściwej
weryfikacji dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji z instalacji określonych w
pozwoleniu zintegrowanym dokonywanej na podstawie wyników ciągłych pomiarów,
o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji;
2) maksymalne wartości niepewności pomiarowej dla pojedynczego wyniku pomiaru;
3) sposób uwzględniania niepewności pomiarowych podczas dokonywania oceny
dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji;
4) sposób rozliczania przekroczeń wielkości dopuszczalnej emisji.>

Art. 315a.
1. W przypadku:
1) (uchylony),
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aktualizacji lub planów działań krótkoterminowych,
3) niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza
i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych<,>
<4) niedotrzymania terminów przekazania sprawozdań okresowych z realizacji
programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub
planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92,
5) niedotrzymania terminów przekazania sprawozdań końcowych z realizacji
programów ochrony powietrza i ich aktualizacji, o których mowa w art. 91, lub
planów działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92>
- organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000
zł.
2. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska,
biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ
obowiązków.
<Art. 331a.
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku
województwa przyjętej na podstawie art. 91 ust. 3 i 5,
podlega karze grzywny.>

<Załącznik
do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza ORAZ ich nazwy, KODy I
OBSZARy
Lp. Województwo

Nazwa strefy

Kod

Obszar strefy

strefy
dolnośląskie

aglomeracja wrocławska

PL0201

1

Wrocław - miasto
na prawach
powiatu

2

miasto Legnica

PL0202
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-8na prawach
powiatu
miasto Wałbrzych

PL0203

3

Wałbrzych gmina o statusie
miasta

4

strefa dolnośląska

PL0204

Jelenia Góra miasto na prawach
powiatu
powiat głogowski
powiat kłodzki
powiat oławski
powiat wałbrzyski
z wyłączeniem
miasta Wałbrzych
(gmina o statusie
miasta)
powiat zgorzelecki
powiat
bolesławiecki
powiat lubański
powiat lwówecki
powiat
dzierżoniowski
powiat świdnicki
powiat jaworski
powiat legnicki
powiat złotoryjski
powiat karkonoski
powiat
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powiat lubiński
powiat polkowicki
powiat górowski
powiat milicki
powiat oleśnicki
powiat trzebnicki
powiat strzeliński
powiat ząbkowicki
powiat średzki
powiat wołowski
powiat wrocławski
kujawsko5

pomorskie

Bydgoszcz - miasto
aglomeracja bydgoska

PL0401

na prawach
powiatu

6

miasto Toruń

PL0402

Toruń - miasto na
prawach powiatu

miasto Włocławek

PL0403

7

Włocławek miasto na prawach
powiatu

8

strefa kujawsko-

PL0404

pomorska

Grudziądz miasto na prawach
powiatu
powiat bydgoski
powiat
inowrocławski
powiat lipnowski
powiat nakielski
powiat toruński
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powiat rypiński
powiat chełmiński
powiat
grudziądzki
powiat świecki
powiat golubskodobrzyński
powiat wąbrzeski
powiat mogileński
powiat żniński
powiat sępoleński
powiat tucholski
powiat
aleksandrowski
powiat
radziejowski
powiat włocławski
9
10

lubelskie

aglomeracja lubelska

PL0601

strefa lubelska

PL0602

Lublin - miasto na
prawach powiatu
Biała Podlaska miasto na prawach
powiatu
Chełm - miasto na
prawach powiatu
Zamość - miasto
na prawach
powiatu
powiat bialski
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powiat radzyński
powiat biłgorajski
powiat
hrubieszowski
powiat janowski
powiat
tomaszowski
powiat zamojski
powiat chełmski
powiat
krasnostawski
powiat lubelski
powiat kraśnicki
powiat opolski
powiat puławski
powiat rycki
powiat świdnicki
powiat
lubartowski
powiat łęczyński
powiat parczewski
powiat włodawski
lubuskie
11

miasto Gorzów

PL0801

Wielkopolski

Gorzów
Wielkopolski miasto na prawach
powiatu

12

miasto Zielona Góra

PL0802

Zielona Góra miasto na prawach
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13

strefa lubuska

PL0803

powiat gorzowski
powiat strzeleckodrezdenecki
powiat nowosolski
powiat wschowski
powiat słubicki
powiat sulęciński
powiat
międzyrzecki
powiat krośnieński
powiat
świebodziński
powiat
zielonogórski
powiat żarski
powiat żagański

łódzkie

aglomeracja łódzka

PL1001

Łódź - miasto na
prawach powiatu

14

część powiatu
pabianickiego gminy:
Konstantynów
Łódzki, Pabianice
część powiatu
zgierskiego gminy:
Aleksandrów
Łódzki - miasto,
Zgierz
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strefa łódzka

PL1002

Piotrków
Trybunalski miasto na prawach
powiatu
Skierniewice miasto na prawach
powiatu
powiat łęczycki
powiat kutnowski
powiat poddębicki
obszar powiatu
zgierskiego, z
wyjątkiem gmin:
Aleksandrów
Łódzki - miasto,
Zgierz, należących
do aglomeracji
łódzkiej
obszar powiatu
pabianickiego, z
wyjątkiem gmin:
Konstantynów
Łódzki, Pabianice,
należących do
aglomeracji
łódzkiej
powiat
tomaszowski
powiat
piotrkowski
powiat opoczyński
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bełchatowski
powiat
radomszczański
powiat pajęczański
powiat sieradzki
powiat
zduńskowolski
powiat łaski
powiat wieluński
powiat
wieruszowski
powiat
skierniewicki
powiat łódzki
wschodni
powiat rawski
powiat łowicki
powiat brzeziński
małopolskie
16

Kraków - miasto
aglomeracja krakowska

PL1201

na prawach
powiatu

miasto Tarnów

PL1202

17

Tarnów - miasto
na prawach
powiatu

18

strefa małopolska

PL1203

Nowy Sącz miasto na prawach
powiatu
powiat bocheński
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powiat
chrzanowski
powiat olkuski
powiat
oświęcimski
powiat dąbrowski
powiat tarnowski
powiat limanowski
powiat
nowosądecki
powiat gorlicki
powiat krakowski
powiat wielicki
powiat miechowski
powiat
proszowicki
powiat myślenicki
powiat suski
powiat wadowicki
powiat nowotarski
powiat tatrzański
mazowieckie
19

Warszawa - miasto
aglomeracja warszawska

PL1401

na prawach
powiatu

20

21

miasto Płock

PL1402

Płock - miasto na
prawach powiatu

miasto Radom

PL1403

Radom - miasto na
prawach powiatu
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strefa mazowiecka

PL1404

Ostrołęka - miasto
na prawach
powiatu
Siedlce - miasto na
prawach powiatu
powiat legionowski
powiat
nowodworski
powiat otwocki
powiat
piaseczyński
powiat wołomiński
powiat
ciechanowski
powiat pułtuski
powiat mławski
powiat żuromiński
powiat grójecki
powiat garwoliński
powiat kozienicki
powiat
białobrzeski
powiat ostrołęcki
powiat makowski
powiat przasnyski
powiat
wyszkowski
powiat ostrowski
powiat gostyniński
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powiat płocki
powiat sierpecki
powiat
pruszkowski
powiat grodziski
powiat
żyrardowski
powiat przysuski
powiat
szydłowiecki
powiat radomski
powiat zwoleński
powiat lipski
powiat łosicki
powiat siedlecki
powiat sokołowski
powiat węgrowski
powiat miński
powiat warszawski
zachodni
powiat
sochaczewski
23
24

opolskie

miasto Opole

PL1601

Opole - miasto na
prawach powiatu

opolskie

PL1602

powiat
kędzierzyńskokozielski
powiat brzeski
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powiat głubczycki
powiat prudnicki
powiat
krapkowicki
powiat strzelecki
powiat
namysłowski
powiat kluczborski
powiat oleski
powiat opolski
podkarpackie

miasto Rzeszów

PL1801

25

Rzeszów - miasto
na prawach
powiatu

26

strefa podkarpacka

PL1802

Przemyśl - miasto
na prawach
powiatu
powiat jasielski
powiat przeworski
powiat jarosławski
powiat
lubaczowski
Krosno - miasto na
prawach powiatu
powiat krośnieński
powiat sanocki
powiat mielecki
powiat dębicki
powiat ropczycko-
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powiat przemyski
powiat
bieszczadzki
powiat leski
powiat rzeszowski
powiat brzozowski
powiat strzyżowski
powiat łańcucki
powiat
kolbuszowski
Tarnobrzeg miasto na prawach
powiatu
powiat
tarnobrzeski
powiat
stalowowolski
powiat niżański
powiat leżajski
Białystok - miasto
27

podlaskie

aglomeracja białostocka

PL2001

na prawach
powiatu

28

strefa podlaska

PL2002

Łomża - miasto na
prawach powiatu
Suwałki - miasto
na prawach
powiatu
powiat białostocki
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powiat hajnowski
powiat bielski
powiat siemiatycki
powiat łomżyński
powiat kolneński
powiat moniecki
powiat sokólski
powiat
augustowski
powiat suwalski
powiat sejneński
powiat
zambrowski
powiat
wysokomazowiecki
29

pomorskie

aglomeracja trójmiejska

PL2201

Gdańsk - miasto
na prawach
powiatu
Gdynia - miasto na
prawach powiatu
Sopot - miasto na
prawach powiatu

30

strefa pomorska

PL2202

Słupsk - miasto na
prawach powiatu
powiat bytowski
powiat chojnicki
powiat
człuchowski
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powiat kartuski
powiat kościerski
powiat kwidzyński
powiat tczewski
powiat
starogardzki
powiat lęborski
powiat słupski
powiat
nowodworski
powiat malborski
powiat sztumski
powiat pucki
powiat
wejherowski
31

śląskie

aglomeracja górnośląska

PL2401

Bytom - miasto na
prawach powiatu
Chorzów - miasto
na prawach
powiatu
Dąbrowa Górnicza
- miasto na
prawach powiatu
Gliwice - miasto
na prawach
powiatu
Jaworzno - miasto
na prawach
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Katowice - miasto
na prawach
powiatu
Mysłowice - miasto
na prawach
powiatu
Piekary Śląskie miasto na prawach
powiatu
Ruda Śląska miasto na prawach
powiatu
Siemianowice
Śląskie - miasto na
prawach powiatu
Sosnowiec - miasto
na prawach
powiatu
Świętochłowice miasto na prawach
powiatu
Tychy - miasto na
prawach powiatu
Zabrze - miasto na
prawach powiatu
aglomeracja rybnicko-

PL2402

jastrzębska
32

Jastrzębie-Zdrój miasto na prawach
powiatu
Rybnik - miasto na
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Żory - miasto na
prawach powiatu
miasto Bielsko-Biała

PL2403

33

Bielsko-Biała miasto na prawach
powiatu

miasto Częstochowa

PL2404

34

Częstochowa miasto na prawach
powiatu

35

strefa śląska

PL2405

powiat bielski
powiat cieszyński
powiat żywiecki
powiat bieruńskolędziński
powiat pszczyński
powiat
częstochowski
powiat kłobucki
powiat
myszkowski
powiat lubliniecki
powiat gliwicki
powiat mikołowski
powiat raciborski
powiat rybnicki
powiat
wodzisławski
powiat tarnogórski
powiat będziński
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zawierciański
36

świętokrzyskie

miasto Kielce

PL2601

Kielce - miasto na
prawach powiatu

strefa świętokrzyska

PL2602

powiat kielecki
powiat konecki
powiat opatowski
powiat ostrowiecki
powiat skarżyski
powiat
starachowicki
powiat buski

37

powiat
jędrzejowski
powiat kazimierski
powiat pińczowski
powiat
sandomierski
powiat staszowski
powiat
włoszczowski
warmińsko-

38

miasto Olsztyn

PL2801

mazurskie

Olsztyn - miasto
na prawach
powiatu

39
40

miasto Elbląg

PL2802

Elbląg - miasto na
prawach powiatu

strefa warmińsko-

PL2803

mazurska

powiat elbląski
powiat olsztyński
powiat bartoszycki
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powiat braniewski
powiat lidzbarski
powiat ełcki
powiat olecki
powiat gołdapski
powiat giżycki
powiat
węgorzewski
powiat iławski
powiat ostródzki
powiat mrągowski
powiat
szczycieński
powiat piski
powiat nidzicki
powiat
działdowski
powiat
nowomiejski
41

42
43

wielkopolskie

aglomeracja poznańska

PL3001

miasto Kalisz

PL3002

Poznań - miasto na
prawach powiatu
Kalisz - miasto na
prawach powiatu

strefa wielkopolska

PL3003

Konin - miasto na
prawach powiatu
Leszno - miasto na
prawach powiatu
powiat
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powiat chodzieski
powiat
wągrowiecki
powiat wrzesiński
powiat
gnieźnieński
powiat słupecki
powiat leszczyński
powiat gostyński
powiat rawicki
powiat
krotoszyński
powiat jarociński
powiat pleszewski
powiat kaliski
powiat koniński
powiat kolski
powiat turecki
powiat kościański
powiat śremski
powiat średzki
powiat
międzychodzki
powiat
nowotomyski
powiat grodziski
powiat wolsztyński
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powiat
ostrzeszowski
powiat kępiński
powiat złotowski
powiat pilski
powiat
szamotulski
powiat obornicki
powiat poznański
Szczecin - miasto
aglomeracja szczecińska

44

PL3201

na prawach
powiatu

miasto Koszalin

PL3202

45

Koszalin - miasto
na prawach
powiatu

strefa zachodniopomorska PL3203

Świnoujście miasto na prawach
powiatu

zachodnio-

powiat

pomorskie

choszczeński
powiat goleniowski
powiat gryfiński

46

powiat kołobrzeski
powiat łobeski
powiat myśliborski
powiat policki
powiat pyrzycki
powiat stargardzki
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szczecinecki
powiat
białogardzki
powiat świdwiński
powiat drawski
powiat wałecki
powiat gryficki
powiat kamieński
powiat koszaliński
powiat sławieński

U S T A W A z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642)

Art. 3a.
1. Paliwa stałe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. a i b, wprowadzane do obrotu lub
obejmowane procedurą celną dopuszczenia do obrotu z przeznaczeniem, o którym mowa
w art. 1 ust. 2, spełniają wymagania jakościowe określone dla tego rodzaju paliwa ze
względu na ochronę środowiska, wpływ na zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów.
2. Minister właściwy do spraw energii oraz minister właściwy do spraw klimatu określą, w
drodze rozporządzenia, wymagania jakościowe dla paliw stałych, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4a lit. a i b, z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz dopuszczalny
poziom odchylenia od tych wymagań, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej w tym
zakresie wynikający z badań tych paliw, a także doświadczeń w ich stosowaniu, ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeby poprawy jakości powietrza, w tym ograniczenia
emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
[2a. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
klimatu i ministrem właściwym do spraw gospodarki, co najmniej raz na 2 lata, dokonuje
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- 29 przeglądu wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust.
2, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz
interesy konsumentów. Wyniki tego przeglądu stanowią podstawę do zmiany tych
wymagań.]
<2a. Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw gospodarki, co najmniej raz na 4
lata, dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 2, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę
środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. Wyniki tego przeglądu
stanowią podstawę do zmiany tych wymagań.>
3. Paliwa stałe dopuszczone do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w Republice Turcji albo w państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tych państwach, które
spełniają wymagania wynikające z przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie, mogą
być wprowadzane do obrotu oraz magazynowane, o ile paliwa te spełniają normy
techniczne Unii Europejskiej w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
środowiska lub interesów konsumentów.

U S T A W A z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o
centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Art. 11c.
1. Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków Funduszu na podstawie
porozumienia zawieranego w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej
"Narodowym Funduszem", z gminą, jeżeli na jej obszarze obowiązuje uchwała, o której
mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
oraz gmina zobowiąże się do:
1) realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż 20 takich budynków
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liczba mieszkańców przekracza 100 000;
2) wymiany lub

likwidacji

urządzeń lub

systemów

grzewczych lub

systemów

podgrzewających wodę użytkową, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a-ba, w nie mniej
niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w pkt 1;
3) zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, liczonego łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 1, na poziomie nie
mniejszym niż 30% energii finalnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016
r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), z wyłączeniem
przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 3a;
4) zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z dochodów
własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, których suma stanowi 30% kosztów realizacji
porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000 więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia,
1a. Stroną porozumienia, o którym mowa w ust. 1, reprezentującą gminy i wykonującą ich
prawa i obowiązki wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów
przedsięwzięć niskoemisyjnych, może być związek międzygminny w rozumieniu art. 64
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i
1834), powiat lub związek metropolitalny utworzony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1277 i 1927), przy czym warunki wskazane w ust. 1 muszą być
spełnione indywidualnie przez każdą gminę, na obszarze której będą realizowane
przedsięwzięcia niskoemisyjne.
1b. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 1a, gminy uczestniczące w
związku międzygminnym, związku metropolitalnym lub położone na terytorium powiatu,
o których mowa w ust. 1a, zawierają z tymi związkami lub z tym powiatem umowę
regulującą prawa i obowiązki poszczególnych stron, wynikające z realizacji i zapewnienia
utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
1c) Narodowy Fundusz, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu,
wykonuje prawa i obowiązki wynikające z porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
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koszty realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, wykraczające poza sumę kosztów
realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
1e) Gmina może jednorazowo wystąpić o zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 1,
na niższą liczbę lub procent budynków mieszkalnych jednorodzinnych niż minimalna
liczba lub procent, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy zawarła już co
najmniej jedno porozumienie spełniające wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
2. Liczbę mieszkańców miast, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, ustala się na podstawie
aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu w ramach
porozumienia, o którym mowa w ust. 1, może obejmować koszty urządzeń, instalacji,
materiałów, robót budowlanych i usług związanych w szczególności z realizacją:
1) likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne
jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych
budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich
urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne;
2) zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego źródła energii w
rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w tym
urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej
mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
3) zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej
instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń
służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością
gminy;
4) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej
lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do
sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa o
realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
5) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub
modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za
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zawarta umowa o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
6) instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią
elektryczną;
7) docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
8) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
9) modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu
przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych;
11) modernizacji systemu wentylacji polegającej w szczególności na:
a) naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących
powietrze wentylacyjne,
b) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe
powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb
użytkownika;
12) naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych;
13) instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz
automatyki w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące
własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
14) robót budowlanych niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1-13, w
wysokości nie większej niż 20% łącznych kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
15) serwisu, konserwacji i ubezpieczenia urządzeń, systemów, instalacji, stanowiących część
przedsięwzięć

niskoemisyjnych

w

okresie

utrzymania

efektów

przedsięwzięć

niskoemisyjnych, o którym mowa w art. 11e;
16) projektów budowlanych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania
przedsięwzięć niskoemisyjnych;
17) dokumentacji potwierdzającej zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na
potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody
użytkowej oraz określającej niezbędny zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w
szczególności audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej
budynku;
18) nadzoru inwestorskiego;
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- 33 19) opracowania wniosku, o którym mowa w ust. 4, w tym przeprowadzenia inwentaryzacji
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz szacowania zakresu, ilości i kosztów
przedsięwzięć niskoemisyjnych, o ile zostały poniesione w okresie do 9 miesięcy przed
datą zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1;
20) innych działań gminy związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć
niskoemisyjnych oraz obsługi porozumienia, w tym w przygotowaniu wniosku i
oświadczeń, o których mowa wart. 11d ust. 1, koszty obsługi prawnej, finansowej i
technicznej, a także koszty związane z zapewnieniem dostępu beneficjentów do usług
doradztwa energetycznego, w łącznej wysokości nie wyższej niż 5% kwoty, o której
mowa w ust. 5 pkt 5.
3a. W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze stanu technicznego
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego
podlegającego współfinansowaniu ze środków Funduszu, gmina może nabywać
urządzenia i instalacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3, 6 i 13, jako własny środek
trwały i w ramach realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego udostępniać je
beneficjentowi, o którym mowa w art. 11d ust. 1, w ramach umowy, o której mowa w art.
11d ust. 2.
3b. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 11d ust. 2 w zakresie ust. 3a, nie
stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, art. 11d ust. 1 pkt 9 i 10 oraz art. 11f.
3c. Rada gminy określi w regulaminie, o którym mowa w art. 11d ust. 8, szczegółowe
warunki zawierania i realizacji umów mających na celu realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych w sposób, o którym mowa w ust. 3a.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest zawierane na wniosek gminy lub innych
podmiotów, o których mowa w ust. 1a, na okres nie dłuższy niż:
1) 3 lata - w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż
2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy;
2) 4 lata - w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2%
łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) informację dotyczącą:
a) łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy,
b) liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, w których istnieją
urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające standardów niskoemisyjnych;
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- 34 2) wskazanie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach
porozumienia spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem
podziału na rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b;
3) szacowaną liczbę beneficjentów, o których mowa w art. 11d ust. 1;
3a) szacowaną liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w art. 11d ust. 2a;
4) szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
5) koszty realizacji porozumienia, wraz z ich uzasadnieniem, na podstawie liczby
przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 2, przy czym średni koszt
realizacji

przedsięwzięcia

niskoemisyjnego

w

jednym

budynku

mieszkalnym

jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego o dwóch
lokalach - w jednym lokalu, nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł;
6) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia w układzie kwartalnym;
7) określenie sposobu zapewnienia przez gminę prawidłowości realizacji porozumienia i
utrzymania jego efektów;
8) zobowiązanie do zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych pochodzących z
dochodów własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, [zgodnie z ust. 1 pkt 5] <zgodnie z ust. 1 pkt
4>;
9) (uchylony);
10) informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie;
11) spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w stosunku do kosztów
realizacji tych przedsięwzięć.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, załącza się kopię umowy, o której mowa w ust. 1b,
w przypadku gdy wniosek składa podmiot inny niż gmina, o którym mowa w ust. 1a.
7. Do średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, o którym mowa w ust. 5
pkt 5, nie wlicza się wkładu własnego beneficjenta, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt
10.
8. Wkład własny beneficjenta, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 10, gmina przeznacza w
szczególności na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 1d, lub innych związanych z realizacją działań
mających na celu utrzymanie efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.
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1. Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego wyłącznie z
osobą, która złożyła wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia następujące warunki:
1)

jest

właścicielem

współposiadaczem

lub

współwłaścicielem

samoistnym

całości

albo
lub

posiadaczem
części

samoistnym

budynku

lub

mieszkalnego

jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest realizowane
przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania
nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż
jednym współwłaścicielem lub współposiadaczem samoistnym, suma ich udziałów we
współwłasności lub zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż
połowa,
2) jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód, 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), na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz złożyła
oświadczenie, w którym określiła liczbę osób w gospodarstwie domowym,
3) posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021),
nieprzekraczające kwoty, o której mowa w art. 11c ust. 5 pkt 5, z wyłączeniem:
a) wartości budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6,
b) nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem lub tym lokalem,
4) złożyła oświadczenie zawierające dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1-3, oraz informacje
o środkach i zasobach majątkowych, o których mowa w pkt 3, zgodnie ze wzorem, o
którym mowa w ust. 13,
5) faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w
ust. 6,
6) wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym
mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich
części, w celu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
7) wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym
mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 36 części, na potrzeby instalacji mikroinstalacji w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych źródłach energii lub urządzeń służących doprowadzaniu lub
odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, w tym na potrzeby energetyczne
gminy lub spółdzielni energetycznych i klastrów energii, o których mowa w ustawie z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w których uczestniczy gmina,
innych niż będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
8) wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym
mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, w celu
przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w art. 11e ust. 2,
9) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu
lub podpisze weksel własny in blanco z zastrzeżeniem "bez protestu" wraz z deklaracją
wekslową, w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
10) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób określony w
uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana, jednak nie większej niż 10%
kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
11) spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwale, o której mowa w ust.
8, oraz w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana
- zwaną dalej "beneficjentem".
1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osoby składającej ten
wniosek oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
5) numer telefonu, o ile go posiada.
1b) Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba składająca ten wniosek dołącza
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
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- 37 2. Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest realizowane na podstawie umowy zawartej między
gminą a beneficjentem.
2a. Gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2b. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ust. 2a nie stosuje
się przepisów ust. 1-2 i 3-12, art. 11e i art. 11i
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1) zakres i rodzaj przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
2) adres budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w
którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne;
3) termin realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
4) obowiązki gminy związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
5) obowiązki beneficjenta związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
6) warunki i tryb zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez beneficjenta;
7) koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym w przypadku wydania uchwały, o
której mowa w ust. 9, wysokość i formę wkładu własnego beneficjenta;
8) zgody, [o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 i 9] < o których mowa w ust. 1 pkt 6–8 i 10>, w
tym wskazanie części budynku, lokalu lub nieruchomości, na której znajduje się ten
budynek lub lokal, lub ich części, na której będzie mogła zostać zainstalowana
mikroinstalacja lub urządzenia, [o których mowa w ust. 1 pkt 6] <o których mowa w ust.
1 pkt 6–8>;
9) datę zakończenia realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1.
4. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, oraz wyrażenia zgód, [o których mowa w ust.
1 pkt 5-7] <o których mowa w ust. 1 pkt 6–8>, nie stosuje się przepisu art. 199 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021
r. poz. 1509 i 2459).
5. Współwłaściciele albo współposiadacze samoistni całości lub części budynku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, którzy nie wyrazili zgód,
[o których mowa w ust. 1 pkt 5-7] <o których mowa w ust. 1 pkt 6–8>, są obowiązani
udostępnić budynek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokal, o którym mowa w ust. 6,
lub nieruchomość, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich część, zgodnie z
treścią tych zgód.
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- 38 6. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym lub dwóch lokalach
mieszkalnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone
dwa lokale mieszkalne, dla każdego z lokali zawiera się odrębną umowę, o której mowa w
ust. 2.
7. Gmina weryfikuje dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oświadczenia, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
7a. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osoby, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalany:
1) z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1 - w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31
lipca danego roku;
2) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1 - w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
danego roku.
7b. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku gospodarstwa rolnego
w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 8-9 tej ustawy.
7c. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z działalności podlegającej
opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio art. 5
ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7d. Do postępowania wszczętego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio art. 23 ust. 2 i 2a, ust. 4 pkt 1 i 3 lit. f, ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a, 1b, 2 w
zakresie danych, o których mowa w art. 23 ust. 8 pkt 1 lit. a i e, oraz pkt 3, ust. 4 i 5, art.
24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3-5 i art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
7e. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w
ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wójt, burmistrz
lub prezydent miasta może:
1) przeprowadzić wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001
r. o dodatkach mieszkaniowych;
2) wykorzystać informacje dotyczące liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli informacje te są ustalone
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- 39 w wywiadzie środowiskowym, o którym mowa w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych, przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem
otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1;
3) wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia
ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U. poz. 1818) - do dyrektora centrum usług społecznych, z wnioskiem o udzielenie
informacji dotyczących liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli informacje te były ustalone w
rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące
przed dniem otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
7f. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej, upoważnić swojego
zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w
przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych
przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika
innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki
organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 7,
w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
8. Rada

gminy

określi,

niskoemisyjnych,

w

drodze

obejmujący

uchwały,

szczegółowe

regulamin

realizacji

przedsięwzięć

warunki

realizacji

przedsięwzięć

niskoemisyjnych w tej gminie, w szczególności:
1) dodatkowe warunki, jakie będą musiały zostać spełnione przez beneficjenta, u którego
będzie realizowane takie przedsięwzięcie;
2) tryb zawierania umów i sposób ich rozliczenia;
3) sposób weryfikacji przestrzegania warunków umowy, o której mowa w ust. 2, oraz
warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3.
8a. Gmina może ustanowić w regulaminie, o którym mowa w ust. 8:
1) inny niż w ust. 7d tryb weryfikacji dochodu;
2) szczegółowy tryb weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4;
3) szczegółowy tryb weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
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finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych przedsięwzięć zgodnie z art. 403
ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
9. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób i warunki wnoszenia wkładu
własnego

przez

beneficjenta,

u

którego

będzie

realizowane

przedsięwzięcie

niskoemisyjne, oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu realizacji
przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
10. Uchwały, o których mowa w ust. 8 i 9, są aktami prawa miejscowego.
11. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, [o którym mowa w ust. 1 pkt 8]
<o którym mowa w ust. 1 pkt 9>, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).
12. (uchylony).
13. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
sporządza się zgodnie ze wzorami udostępnionymi w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw klimatu.

Art. 22c.
1. Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1, Narodowy Fundusz:
1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz BGK po jednym egzemplarzu
porozumienia;
2) występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty określonej w
porozumieniu, o którym mowa w art. 11c ust. 1, w terminach w nim określonych.
2. BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy gminy wskazany
w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c ust. 1.
[3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) niewykorzystane w terminach, o których mowa w art. 11c ust. 4,
2) zwrócone przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art.
11f ust. 1, 3 i 6,
3) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
4) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
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- 41 - podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji
porozumienia, z zastrzeżeniem, że środki, o których mowa w pkt 1 i 2, podlegają zwrotowi
bez odsetek. ]
<3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie
15 dni od dnia:
1) zakończenia realizacji porozumienia – w przypadku ich niewykorzystania w
terminach, o których mowa w art. 11c ust. 4;
2) zwrócenia ich przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w art. 11f ust. 1, 3 i 6;
3) stwierdzenia wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia wypłacenia tych środków gminie
zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.>
<3a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
zgodnie z ust. 3 pkt 1 lub 2, środki te podlegają zwrotowi, wraz odsetkami w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia
wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2 do dnia ich zwrotu.>
4. Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację przedsięwzięć
niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu z przeznaczeniem na
współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
5. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących dotacji.
[5a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z
ust. 3, minister właściwy do spraw klimatu wydaje decyzję określającą kwotę
przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych. Odsetki od środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nalicza się począwszy od dnia wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2.]
<5a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
zgodnie z ust. 3, Prezes Zarządu Narodowego Funduszu wydaje decyzję określającą
kwotę przypadającą do zwrotu i termin jej zwrotu, od którego nalicza się odsetki w
wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Od decyzji służy wniosek o
ponowne rozpatrzenie sprawy.>
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odrębnego porozumienia, do wydawania decyzji, o których mowa w ust. 5a.]
<5c. Do egzekucji środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.>
6. Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw klimatu, BGK i Narodowego
Funduszu w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków
Funduszu, w tym sposób pokrycia kosztów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2a,
określa odrębne porozumienie,
7. Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie
porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1, stanowią dochody gminy, w rozumieniu
art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927).
8. Minister właściwy do spraw klimatu zapewnia przekazywanie środków budżetu państwa na
realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460)

<Art. 12a.
1. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa w ramach dotacji
celowej będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi
63,880 mln zł, w tym w:
1) 2022 r. – 6,800 mln zł;
2) 2023 r. – 8,802 mln zł;
3) 2024 r. – 4,824 mln zł;
4) 2025 r. – 6,716 mln zł;
5) 2026 r. – 7,502 mln zł;
6) 2027 r. – 4,827 mln zł;
7) 2028 r. – 5,820 mln zł;
8) 2029 r. – 7,463 mln zł;
9) 2030 r. – 4,829 mln zł;
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2. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi
1,5 mln zł, w tym w:
1) 2022 r. – 0,15 mln zł;
2) 2023 r. – 0,15 mln zł;
3) 2024 r. – 0,15 mln zł;
4) 2025 r. – 0,15 mln zł;
5) 2026 r. – 0,15 mln zł;
6) 2027 r. – 0,15 mln zł;
7) 2028 r. – 0,15 mln zł;
8) 2029 r. – 0,15 mln zł;
9) 2030 r. – 0,15 mln zł;
10) 2031 r. – 0,15 mln zł.
3. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi 46,420 mln zł, w tym w:
1) 2022 r. – 4,462 mln zł;
2) 2023 r. – 4,762 mln zł;
3) 2024 r. – 5,062 mln zł;
4) 2025 r. – 4,462 mln zł;
5) 2026 r. – 4,662 mln zł;
6) 2027 r. – 4,462 mln zł;
7) 2028 r. – 4,462 mln zł;
8) 2029 r. – 5,162 mln zł;
9) 2030 r. – 4,462 mln zł;
10) 2031 r. – 4,462 mln zł.
4. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej będący skutkiem finansowym wejścia w życie
niniejszej ustawy wynosi 23,354 mln zł, w tym w:
1) 2022 r. – 2,746 mln zł;
2) 2023 r. – 3,930 mln zł;
3) 2024 r. – 1,278 mln zł;
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5) 2026 r. – 3,063 mln zł;
6) 2027 r. – 1,279 mln zł;
7) 2028 r. – 1,941 mln zł;
8) 2029 r. – 3,037 mln zł;
9) 2030 r. – 1,281 mln zł;
10) 2031 r. – 2,260 mln zł.
5. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków,
o którym mowa w ust. 1–4, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa
w ust. 6.
6. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok,
obniża się wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę
stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.>

U S T A W A z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101)

<Art. 39a.
1. W latach 2024–2033 maksymalny limit wydatków Inspekcji Ochrony Środowiska
będący skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 0,4 mln zł, w tym
w:
1)

2024 r. – 0,040 mln zł;

2)

2025 r. – 0,040 mln zł;

3)

2026 r. – 0,040 mln zł;

4)

2027 r. – 0,040 mln zł;

5)

2028 r. – 0,040 mln zł;

6)

2029 r. – 0,040 mln zł;

7)

2030 r. – 0,040 mln zł;

8)

2031 r. – 0,040 mln zł;

9)

2032 r. – 0,040 mln zł;

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 45 10)

2033 r. – 0,040 mln zł.

2. W latach 2024–2033 maksymalny limit wydatków Inspekcji Handlowej będący
skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 0,4 mln zł, w tym w:
1)

2024 r. – 0,040 mln zł;

2)

2025 r. – 0,040 mln zł;

3)

2026 r. – 0,040 mln zł;

4)

2027 r. – 0,040 mln zł;

5)

2028 r. – 0,040 mln zł;

6)

2029 r. – 0,040 mln zł;

7)

2030 r. – 0,040 mln zł;

8)

2031 r. – 0,040 mln zł;

9)

2032 r. – 0,040 mln zł;

10)

2033 r. – 0,040 mln zł.

3. W latach 2024–2033 maksymalny limit wydatków nadzoru budowlanego będący
skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy wynosi 0,4 mln zł, w tym w:
1)

2024 r. – 0,040 mln zł;

2)

2025 r. – 0,040 mln zł;

3)

2026 r. – 0,040 mln zł;

4)

2027 r. – 0,040 mln zł;

5)

2028 r. – 0,040 mln zł;

6)

2029 r. – 0,040 mln zł;

7)

2030 r. – 0,040 mln zł;

8)

2031 r. – 0,040 mln zł;

9)

2032 r. – 0,040 mln zł;

10)

2033 r. – 0,040 mln zł.

4.

Organem

monitorującym

wykorzystanie

limitu

wydatków,

określonego

w ust. 1–3, oraz wdrażającym mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, jest
odpowiednio minister właściwy do spraw klimatu, Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz minister właściwy do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
5. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku
budżetowego wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok,
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stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków.>

U S T A W A z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092)

<Art. 141a.
1. W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. biopaliwa, biopłyny i
paliwa z biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE)
2018/2066, wykorzystywane do spalania przez operatora statku powietrznego albo
prowadzącego instalację, uznaje się za spełniające kryteria zrównoważonego
rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 38 ust. 5
akapit pierwszy tego rozporządzenia.
2. Przyjęte w zatwierdzonych planach monitorowania, o których mowa w art. 80 ust. 1,
wymagania dotyczące potwierdzenia spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju
i ograniczania emisji gazów cieplarnianych przez biopaliwa, biopłyny i paliwa z
biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, które
zostały wykorzystane do spalania w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31
grudnia 2022 r., uznaje się za spełnione zgodnie z ust. 1.>

U S T A W A 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 oraz z 2020 r. poz. 2127)

Art. 7.
1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, do wysokości których może zostać
zasilony Fundusz Termomodernizacji i Remontów, o którym mowa w ustawie zmienianej
w art. 1, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych, w rozumieniu
ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie może przekroczyć
w kolejnych latach:
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2) 2019 - 0 zł;
3) 2020 - 0 zł;
4) 2021 - 185 000 000 zł;
5) 2022 - 177 700 000 zł;
6) 2023 - 173 000 000 zł;
7) 2024 - 167 500 000 zł;
8) 2025 - 0 zł;
9) 2026 - 0 zł;
10) 2027 - 0 zł[.] <;>
<11)

2028 – 0 zł.>

2. Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym
mowa w ust. 1, oraz jest odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu korygującego, o
którym mowa w ust. 3.
3. W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budżetowego
wyniesie więcej niż 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, minister
właściwy do spraw klimatu obniża wielkość środków przeznaczonych na wydatki w
drugim półroczu o kwotę stanowiącą różnicę między wielkością tego limitu a kwotą
przekroczenia wydatków. W przypadku zagrożenia przekroczenia limitu wydatków
określonych na dany rok budżetowy, minister właściwy do spraw klimatu wstrzymuje
zawieranie porozumień z gminami. Minister właściwy do spraw klimatu będzie zawierał
porozumienia z gminami w zakresie zabezpieczonych środków.
4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem
finansowym urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw klimatu, przepisu ust. 3
nie stosuje się.
5. Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o których mowa w ust. 1, są wypłacane
do dnia [31 grudnia 2024 r.] <31 grudnia 2028 r.> do współfinansowania przedsięwzięć
niskoemisyjnych, w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
6. Środki Funduszu Termomodernizacji i Remontów, o których mowa w ust. 1:
[1) niewypłacone do dnia 31 grudnia 2024 r., podlegają zwrotowi na rachunek dochodów
budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
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zmienianej w art. 1, a niewypłacone do dnia 31 grudnia 2024 r., podlegają zwrotowi na
rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.;
3) zwrócone po dniu 31 grudnia 2024 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3 ustawy
zmienianej w art. 1, podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w
terminie 30 dni od daty ich wpływu do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.]
<1) niewypłacone do dnia 31 grudnia 2028 r., podlegają zwrotowi na rachunek
dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia 2029 r.;
2) zwrócone do dnia 31 grudnia 2028 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3, 3a, 5a i 5c
ustawy zmienianej w art. 1, a niewypłacone do dnia 31 grudnia 2028 r., podlegają
zwrotowi na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie do dnia 31 stycznia
2029 r.;
3) zwrócone po dniu 31 grudnia 2028 r. w trybie określonym w art. 22c ust. 3, 3a, 5a i
5c ustawy zmienianej w art. 1, podlegają zwrotowi na rachunek dochodów budżetu
państwa w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Funduszu Termomodernizacji i
Remontów.>
Art. 11.
Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, tracą moc z dniem [31 grudnia 2024 r.] <31 grudnia 2028 r.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

