
Uchwała Nr XLIII/470/2022 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia 31 maja 2022 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXV/311/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. 
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy „Gmina 
bez smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2, art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W załączniku do Uchwały nr XXV/311/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. 
w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej o nazwie Lokalny Program Osłonowy „Gmina bez 
smogu” dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą 
systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021-2023, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku gdy wniosek o pomoc został złożony w trakcie półrocza, wysokość pomocy (P) 
jest ustalana za okres półrocza, którego dotyczy wniosek, zgodnie z ust. 4. Pomoc nie jest 
przyznawana w przypadku złożenia wniosku po okresie półrocza odpowiednio po dniu 
30 czerwca za pierwsze półrocze i dniu 31 grudnia za drugie półrocze.”; 

2) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Jeżeli powierzchnia faktyczna lokalu jest większa niż 110 m2 przy rozpatrywaniu wniosku 
uwzględnia się powierzchnię 110 m2”.; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Ustalenie wysokości pomocy z uwzględnieniem dochodu gospodarstwa domowego 
następuje na podstawie wartości określonych w poniższych tabelach: 

1) gospodarstwo jednoosobowe: 

Wysokość dochodu osoby:  Maksymalna Wysokość Pomocy (MWP) 
(P - określone zgodnie z § 6-8)  

do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 100% 

powyżej 200% do 550% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

P x 85% 

2) gospodarstwo wieloosobowe 

Wysokość dochodu rodziny: Maksymalna Wysokość Pomocy (MWP) (P 
- określone zgodnie z § 6-8) 
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do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej  

P x 100% 

powyżej 200% do 500% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 85% 

.”; 

4) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku i wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy Michałowice 

 
 

Beata Rycerska 
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Załącznik do Lokalnego Programu Osłonowego „Gmina bez smogu” – Kwoty różnicy w 

stosunku do kosztów ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu paliwem stałym, a kosztami 

ogrzewania lokalu jednym z systemów niskoemisyjnych  

 

 

Kwota różnicy pomiędzy kosztami ogrzewania 1 m2 powierzchni lokalu w ramach systemu 

wysokoemisyjnego, a kosztami ogrzewania lokalu jednym z systemów niskoemisyjnych tj. 

wartość X wynosi odpowiednio:  

 

• 18,80 zł - dla ogrzewania gazem ziemnym  

• 27,86 zł - dla ogrzewania gazem płynnym LPG 

• 37,80 zł - dla ogrzewania olejem opałowym 

• 90,86 zł - dla ogrzewania elektrycznego - grzejniki elektryczne 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/470/2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 31 maja 2022 r.
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Uzasadnienie 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice realizuje od 1 stycznia 2021 r. Lokalny 
Program Osłonowy „Gmina bez smogu”, dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu 
związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów 
niskoemisyjnych na lata 2020-2023 wprowadzony uchwałą nr XXV/311/2020 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. Program został utworzony w oparciu 
o art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy 
m.in. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, 
w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. Pomoc realizowana w ramach LPO świadczona 
jest w formie zasiłku celowego, o którym mowa w art. 39 ustawy o pomocy społecznej. 

Ponad półtoraroczna praktyka przy realizacji uchwały LPO wskazuje, iż w okresie 2021 r. 
w miesiącach od stycznia do listopada do GOPS Gminy Michałowice złożonych zostało 22 wnioski, 
z czego pozytywnie rozpatrzono 21 wniosków na średnią kwotę pomocy 262,93 zł. Z kolei – za 
2022 r. złożonych zostało 17 wniosków rozpatrzonych pozytywnie z przyznaną kwotą pomocy 
średnio 449,99 zł. Kwoty pomocy znacząco odbiegają od szacowanych na etapie projektowania 
programu 1250 zł na pół roku (2500 zł na rok) i stanowią odpowiednio 21% i 35% kwoty szacowanej. 

Niemal wszystkie wnioski dotyczyły przejścia z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (86%); 
jedynie nieliczne wnioski dotyczyły przejścia na ogrzewanie elektryczne (13%). Z tytułu udzielonej 
pomocy wypłacono ze środków gminnych łącznie kwotę 5 521,49 zł za 2021 r. i 7 649,87 zł za 2022 r. 
Projektując LPO w 2020 roku szacowany koszty dla budżetu gminy wynosić miał na poziomie 
75 000 zł w 2021 r. i 82 500 zł w 2022 r. przy szacowanych 30 i 33 wnioskach. Realizacja programu 
pokazała zatem porównywalne do szacowanego zainteresowanie pomocą jeżeli chodzi o liczbę 
wniosków, lecz przy znaczenie niższym poziomie wsparcia niż planowano. Zasadne jest zatem 
dokonanie zmian w programie w celu zwiększenia zainteresowania pomocą większej liczby 
mieszkańców Gminy Michałowice. Wprowadzone rozwiązania pozwolą większej grupie odbiorców 
energii cieplnej na skorzystanie z dofinansowania w ramach LPO.  Projekt nie zawiera danych 
prawnie chronionych. 

Proponowana zmiana nie wprowadza zmiany podstawy prawnej udzielania pomocy, którą pozostają 
przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a nie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska. 

Podwyższenie limitu metrażu powierzchni ogrzewanego z 100m2 do 110m2 

Aktualizacja programu przewiduje podwyższenie limitu metrażu powierzchni ogrzewanego domu. 
Zgodnie z obecnym brzmieniem § 7 ust. 5 Jeżeli powierzchnia faktyczna lokalu jest większa niż 
100 m2, przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się powierzchnię 100 m2. Analiza złożonych 
wniosków wskazuje, że średni metraż budynku mieszkalnego wynosił 110 m2. Najwyższy metraż 
w pozytywnie rozpatrzonym wniosku wyniósł 190 m2, a najniższy 60 m2. Podwyższenie metrażu 
o 20% zapewni zwiększenie przewidywanej kwoty dotacji udzielanej teraz do powierzchni 
faktycznej i wpłynie na atrakcyjność pomocy.  

Odejście od reguły proporcjonalności i udzielenie pełnej kwoty wsparcia niezależnie od terminu 
wpływu wniosku 

Kolejnym wprowadzanym ułatwieniem dla beneficjentów będzie odejście od reguły 
proporcjonalności, czyli udzielenie wsparcia pełnej kwoty za dany okres niezależnie od miesiąca, 
w którym wniosek fizycznie wpłynął za dane półrocze. Jeśli jednak uprawniony do jego pobierania 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 1



spóźni się z dostarczeniem odpowiedniej dokumentacji do urzędu, nie będzie miał szans na 
otrzymanie wyrównania za poprzednie miesiące danego roku kalendarzowego. 

Obecnie pomoc przyznawana jest dwa razy w roku, lecz dotyczy okresu od złożenia wniosku do 
końca okresu rozliczeniowego. Obecnie zgodnie z § 7 ust. 5, W przypadku gdy wniosek o pomoc 
został złożony w trakcie półrocza, za wyjątkiem stycznia lub lipca, wysokość pomocy (P) jest ustalana 
proporcjonalnie do liczby miesięcy (M) przypadających w okresie od miesiąca, w którym złożono 
wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do ostatniego miesiąca danego półrocza i jest obliczana 
według wzoru: P = (PF x X)/12 x M. Analiza złożonych wniosków pokazuje, że szczególnie w 2021 r. 
połowa wniosków otrzymała dopłatę została złożona w późniejszym terminie niż styczeń i lipiec, co 
powodowało wsparcie na poziomie proporcjonalnym od złożenia wniosku w liczbie 2-3 miesięcy 
dopłaty. W 2022 r. sytuacja ta uległa poprawie, choć również odnotowano wnioski za niepełny okres 
półroczny 4-5 miesięcy.  Proponowana zmiana zniesie to ograniczenie i pozwoli finansować cały 
okres półroczny niezależnie od terminu złożenia wniosku. 

Aktualizacja stawek pomocy dla poszczególnych źródeł energii do cen z 2022 r. 

Głównym celem LPO jest zachęcenie odbiorców ciepła do zmiany systemu ocieplania na 
niskoemisyjny oraz finansowe wsparcie tych odbiorców po dokonaniu wymiany formy ogrzewania. 
Ze względu na zmiany w cenach energii cieplnej oraz w cenie węgla kamiennego należało uaktualnić 
wskaźniki wymienione w załączniku uchwały dostosowując je do aktualnych cen.  

Inflacja w kwietniu 2022 r. wyniosła 12,3%, co jest wynikiem najwyższym od 24 lat. Wzrost cen 
odczuwalny jest w każdym segmencie towarów i usług. Zdrożały m.in.: paliwa, prąd, gaz. Analiza GUS 
pokazuje średnio podwyżkę o 58% cen gazu w stosunku do 2021 r. W 2022 r. odnotowano również 
wzrost cen prądu o 24% w stosunku do roku 2021. Odnotowano również wzrost cen węgla. Polski 
Alarm Smogowy sprawdził ceny węgla, pelletu i drewna kawałkowego w 32 składach we wszystkich 
województwach, a wniosek nie wygląda optymistycznie – od stycznia 2021 ceny węgla wzrosły już 
o 101%. 

Do analizy przyjęto koszt ogrzewania średniej wielkości metraż 100 m2 domu wolnostojącego i koszty 
z dwóch wybranych kalkulatorów kosztów energii w Internecie. Uznając jednak za bardziej 
miarodajne ujęto koszty wskazane w aktualizacji LPO dla Miasta Wrocławia znajdującego się 
w załączniku do uchwały nr LI/1364/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia   24 marca 2022 r.  
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Tabela. Wyliczenia proponowanej dopłaty do 1 m2  

Źródło kosztów  Kalkulator www.gramwzie
lone.pl   

Kalkulator www.cena-
pradu.pl/ogrzewanie.html 

dom stary nieocieplony  

Uśrednione 
wartości z 

kalkulatorów 
internetowych  

Stawki pomocy na 
podstawie 

kalkulatorów 
internetowych  

Stawki 
pomocy 
w LPO 

m. 
Wrocła
wia z 24 
marca 
2022 r. 

Nowe 
stawki 

pomocy  

Stawki 
pomocy w 

LPO 
Gminy 

Michałowi
ce wersja 
bazowa z 

25 
listopada 
2020 r. 

Różnica 
pomiędz

y 
stawkam
i z LPO z 
2020 i 

propozy
cją z 

2022 r.   
 

Paliwo 
(CO+CWU) 

Średni koszt 
systemu 

grzewczego 
dla 100 m2  

Średni 
koszt 

systemu 
grzewczego 

1 m2 

Średni koszt 
systemu 

grzewczego 
dla 100 m2 

Średni koszt 
systemu 

grzewczego 1 
m2 

Średni 
koszt 

systemu 
grzewcze

go dla 
100 m2 

Średni 
koszt 

systemu 
grzewcze
go 1 m2 

Średn
ia 

dopła
ta dla 
100 
m2 

Proponow
ana 

dopłata do 
1 m2  

 Dopłata 
do 1 m2  

Proponowa
na dopłata 

do 1 m2 
(średnia z 
wyliczeń z 

kalkulatoró
w 

internetow
ych i 

stawek m. 
Wrocław) 

 Dopłata 
do 1 m2  

Wzrost 
wysokoś

ci 
dopłaty 
do 1 m2 

 

Gaz ziemny 4 760 zł 47,60 zł 6 566 zł 65,66 zł 5 663 zł 56,63 zł 
   1 

879,5
0 zł  

         18,80 
zł    -                

18,80 zł  
          8,41 

zł  123,48%  

Gaz płynny LPG 
(kocioł 
kondensacyjny) 

7 070 zł 70,70 zł 3 207 zł 32,07 zł 5 138 zł 51,38 zł 1 355 
zł 

         13,55 
zł  27,86 zł 27,86 zł 21,29 zł 30,86%  

Olej opałowy 
(kocioł 
niskotemperatur
owy) 

5 490 zł 54,90 zł 6 451 zł 64,51 zł 5 970 zł 59,70 zł 2 187 
zł 

         21,87 
zł  37,80 zł 37,80 zł 33,10 zł 14,19%  

Energia 
elektryczna 
(pompa ciepła)  

3 250 zł 32,50 zł 2 940 zł 29,40 zł 3 095 zł 30,95 zł -689 
zł 

               -   
zł   -   -   -   -   
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Energia 
elektryczna 
(grzejniki 
elektryczne) 

6 176 zł 61,76 zł 10 000 100,00 zł 8 088 zł 80,88 zł 4 305 
zł 

         43,05 
zł  90,86 zł 90,86 zł 54,64 zł 66,28%  

Węgiel 2 853 zł 28,53 zł 4 714 zł 47,14 zł 3 784 zł 37,84 zł  -   -   -   -   -   -   
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Uproszczenie systemu redukcji dotacji z uwagi na osiągniecie określonego poziomu kryterium 
dochodowego  

Zgodnie z obecnym brzmieniem § 9 programu ustalenie wysokości pomocy z uwzględnieniem 
dochodu gospodarstwa domowego następuje na podstawie wartości określonych w tabelach 
ograniczających pomoc od procentu kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej: 

1)gospodarstwo jednoosobowe: 

Wysokość dochodu osoby:  Maksymalna Wysokość Pomocy (MWP) 
(P - określone zgodnie z § 6-8)  

do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 100% 

powyżej 200% do 300% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

P x 85% 

powyżej 300% do 400% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

P x 70% 

powyżej 400% do 550% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

P x 50% 

2)gospodarstwo wieloosobowe 

Wysokość dochodu rodziny: Maksymalna Wysokość Pomocy (MWP) (P 
- określone zgodnie z § 6-8) 

do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej  

P x 100% 

powyżej 200% do 300% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 85% 

powyżej 300% do 400% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 70% 

powyżej 400% do 500% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 50% 

Analiza pozytywnie rozpatrzonych wniosków pokazuje, że średni poziom dopłaty wynosił 70% i 100% 
dopłaty, z czego: 

w 34% przypadkach zastosowano 70% dopłaty 

w 31% przypadkach zastosowano 100% dopłaty 

w 28% przypadkach zastosowano 85% dopłaty 

w 3% przypadkach zastosowano 50% dopłaty 

Wprowadzona zmiana pozostawi jedynie limit 100% i 85% dopłaty przy wysokości dochodu 
rodziny: 
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1)gospodarstwo jednoosobowe: 

Wysokość dochodu osoby:  Maksymalna Wysokość Pomocy (MWP) 
(P - określone zgodnie z § 6-8)  

do 200% kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 100% 

powyżej 200% do 550% kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 1 ustawy o pomocy społecznej 

P x 85% 

2) gospodarstwo wieloosobowe 

Wysokość dochodu rodziny: Maksymalna Wysokość Pomocy (MWP) (P 
- określone zgodnie z § 6-8) 

do 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej  

P x 100% 

powyżej 200% do 500% kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej 

P x 85% 

Automatyczna aktualizacja kryterium dochodowego pomocy społecznej  

Zmiana LPO nie wymaga aktualizacji kryterium dochodowego pomocy społecznej wg. stawki 
obowiązującej od 1 stycznia 2022 r. ponieważ program odwołuje się nie do stawki kwotowej, lecz 
ogólnie do pojęcia „kryterium dochodowego ustalanego zgodnie z przepisami ustawowymi – 
wysokość ta zmienia się więc automatycznie. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe, wyższe 
kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Próg dochodowy dla osoby 
samotnie gospodarującej wynosi 776 zł (w stosunku do wcześniejszego progu 701 zł). W przypadku 
rodzin wynosi 600 zł w przeliczeniu na jednego członka (w stosunku do wcześniejszego progu 528 zł). 
Do programu będą się kwalifikować osoby o dochodzie nie przekraczającym kwoty (odpowiednio 
550% w przypadku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 500% w przypadku 
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie): 

4 268,00 zł (w miejsce 3855,50 zł) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

3 000,00 zł (w miejsce 2640,00 zł) – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. 

INFORMACJA O PLANOWANYCH ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ  

Proponowana zmiana LPO będzie spójna z procedowaną aktualnie nowelizacją mazowieckiej 
uchwały antysmogowej. Dnia 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął 
uchwałę antysmogową dla Mazowsza (obowiązuje od 11 listopada 2017 roku). Wskazuje ona, jakie 
piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Obecne brzmienie uchwały 
wskazuje na terminy obowiązujące mieszkańców. 
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od 1 stycznia 2023 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających 
wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, 

od 1 stycznia 2028 r. nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według 
normy PN-EN 303-5:2012, 

użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich 
żywotności, 

posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi 
ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych 
w ekoprojekcie. 

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. 
Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent 
miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem 
do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. 

Projektowana nowelizacja uchwały antysmogowej wprowadza następujące nowe, kluczowe 
regulacje: 

od 1 października 2023 r. zakaz palenia węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego 
wykorzystaniem w m.st. Warszawie. Wyjątek: kotły posiadające 5 klasę zainstalowane do 
11 listopada 2017 r. i kotły/kominki spełniające wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca 
2022 r. w istniejących budynkach – można w nich palić węglem do końca ich żywotności, 

Od 1 stycznia 2028 r. zakaz palenia węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego 
wykorzystaniem w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, 
pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim, wołomińskim. Wyjątek: kotły posiadające 
5 klasę zainstalowane do 11 listopada 2017 r. i kotły/kominki spełniające wymogi ekoprojektu 
zainstalowane do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach – można w nich palić paliwami stałymi 
do końca ich żywotności, 
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Od 1 stycznia 2023 r. na całym Mazowszu zakaz użytkowania kotłów na paliwo stałe 
w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość 
techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej. 

WSKAZANIE KONSEKWENCJI DLA BUDŻETU GMINY  

Zgodnie ze danymi sprawozdawczymi z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 
Michałowice z pomocy korzysta ok. 140 rodzin. Ze względu na sytuację materialną osoby te 
dotychczas nie korzystały z programu wymiany pieców. Jednym z powodów mogą być zwiększone 
koszty opłat za gaz lub olej, a także stan infrastruktury mieszkaniowej. Zakłada się, że osoby te 
skorzystają z programu osłonowego jeśli dokonały lub dokonają wymiany pieca wysokoemisyjnego 
na niskoemisyjny np. korzystając z gminnego (lub innego) programu wymiany pieców. Uchwalenie 
programu osłonowego powinno być impulsem do wymiany pieca na niskoemisyjny. Przyjęto 
średnią wartość wniosku dla jednego wnioskodawcy w kwocie 1200 zł na pół roku. Taki poziom 
wniosku wynika z ograniczenia powierzchni faktycznej budynku lub lokalu mieszkalnego do którego 
przyznana będzie pomoc do maksymalnie 110 m2.  

Koszty dla budżetu Gminy Michałowice na lata 2021-2023. 

Rok  faktyczna/ szacowana liczba wniosków  kwota budżetu Gminy   
2021 21 5 521,49 zł 
2022 36 30  453,84 zł 
2023 38 91 200,00 zł  

OPIS KONSULTACJI ZAPISÓW PROGRAMU 

 
Projekt aktualizacji nie wprowadza zmian w grupie beneficjentów LPO, wprowadza jedynie 
modyfikację i uproszczenie warunków przyznania pomocy. Nie dokonywano zatem zmian w zakresie 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis w rolnictwie, co powodowałoby konieczności poddania 
projektu konsultacji z UOKiK bądź MRiRW. 
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