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Najnowszy raport 

Światowej 

Organizacji Zdrowia 

(WHO) 

Lista 50 miast Unii 

Europejskiej z najbardziej 

zanieczyszczonym 

powietrzem, aż 33 z Polski



Europejska Polityka Energetyczna 
Bruksela, dnia 10.01.2007 

3 x 20% do 2020 roku

• Ograniczenie zużycia energii 20%

• Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 20%

• Zwiększenie udziału energii odnawialnej z 7% do 20%
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Liczba 

inwestycji
%

kocioł na węgiel 361 66,1

kocioł na gaz 107 19,6

kocioł na biomasę 1 0,2

pompa ciepła 2 0,4

sieć ciepłownicza 5 0,9

solar 70 12,8

546









Pozytywna decyzja o przyznaniu dofinansowania

ANKIETY (mieszkańcy)

Opracowanie Programu ONE

Wniosek na I etap (roczny)

Nabór wniosków wśród 

mieszkańców

Realizacja Programu ONE



REGULAMIN

wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji 
solarnych w budynkach indywidualnych, 

realizowanych w ramach Programu ograniczenia 
niskiej emisji dla miasta Tychy – etap I

Załącznik nr 1 Wniosek o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla 

miasta Tychy

Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy na modernizację systemów grzewczych

Załącznik nr 3 Wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 4 Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej
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Zakres modernizacji

Przyjęte nakłady 

jednostkowe brutto 

(zł)

Źródła finansowania 

Środki własne mieszkańca Środki Miasta (pożyczka Funduszu)

% zł % zł

1 2 3 4 5 6 7

1 Zabudowa kotła węglowego 12 000,00 40 4 800,00 60 7 200,00

2 Zabudowa węzła cieplnego 12 000,00 40 4 800,00 60 7 200,00

3 Zabudowa kotła gazowego 12 000,00 40 4 800,00 60 7 200,00

4 Zabudowa pompy ciepła 12 000,00 40 4 800,00 60 7 200,00

5 Zabudowa kotła na biomasę 12 000,00 40 4 800,00 60 7 200,00

6 Montaż kolektorów słonecznych 10 000,00 40 4 000,00 60 6 000,00



PRZYKŁAD:

Kwota kosztorysu:  13 000,00 zł brutto

Mieszkaniec Dotacja Gmina

5 800,00 zł 7 200,00

Kwota kosztorysu:  10 000,00 zł brutto

Mieszkaniec Dotacja Gmina

4 000,00 zł 6 000,00



ETAPY REALIZACJI



Etap I Kwalifikacja wniosku;

Etap II Zebranie i dostarczenie dokumentacji wstępnej;

Etap III   Wybór wykonawcy;

Etap IV Podpisanie umowy trójstronnej;

Etap V Realizacja projektu;

Etap VI Odbiór i rozliczenie finansowe inwestycji;

PROCES REALIZACJI PROGRAMU PRZEZ 
INWESTORÓW



Etap I Kwalifikacja wniosku



1. Złożenie wniosku o udział w Programie w Punkcie

Obsługi Klienta (POK) Programu Ograniczenia Niskiej

Emisji dla miasta Tychy przy ul. Barona 30, w pokoju nr

216 (piętro I).

ETAP I

Nabór wniosków o udział w Programie w trybie ciągłym
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Będziesz potrzebował następujących dokumentów, jako
załączników do wniosku:

1.Tytuł prawny do nieruchomości – odpis z księgi
wieczystej nie starszy niż 6 miesięcy (udaj się do Sądu
Rejonowego w Tychach, V Wydział Ksiąg Wieczystych,
ul. Budowlanych 33, pokój nr 12, parter, tel.: 32 32 33 196
lub pobierz elektronicznie pod adresem: ekw.ms.gov.pl);

2.W przypadku braku zapisu w księdze wieczystej informacji
o budynku - Wypis z kartoteki budynku (udaj się do
Urzędu Miasta Tychy Wydział Geodezji, Al. Niepodległości
49, piętro VI, tel.: 32 776 36 11);
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3. Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania
i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich
pozostałych współwłaścicieli budynku (w przypadku
współwłasności budynku) lub potwierdzoną notarialnie
kopię pełnomocnictwa – wzór załącznik nr 3 do
Regulaminu;

4. W przypadku wnioskowania o dotację tylko do montażu
kolektorów słonecznych – świadectwo emisyjno-
energetyczne posiadanego źródła ciepła wydane
przez akredytowane laboratorium – dotyczy kotłów
węglowych nowej generacji (retortowych);
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5. W przypadku wnioskowania o zabudowę węzła cieplnego,
należy uzyskać w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z
o.o. w Tychach wstępne warunki przyłączenia do sieci
ciepłowniczej – zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
Stare źródło ciepła zlokalizowane w centrum Gminy (osiedla
od A do Z1) może być wymienione wyłącznie na
zabudowę węzła cieplnego, w przypadku pozytywnej
decyzji PEC Tychy o zapewnieniu warunków dostawy ciepła
sieciowego. W przypadku negatywnej decyzji w ww. zakresie
stare źródło ciepła może być wymienione na wysokosprawny
kocioł gazowy lub kocioł węglowy nowej generacji (retortowy
klasy 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012) lub pompę ciepła lub
kocioł na biomasę (klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012).



E
T
A
P
 I

Weryfikacja wniosku. W terminie wyznaczonym przez
Operatora i uzgodnionym z Tobą Operator odwiedzi Twoją
nieruchomość i stwierdzi czy spełnia ona kryteria
uczestnictwa w Programie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Otrzymasz protokół weryfikacji oraz teczkę do gromadzenia 
dokumentów.





Etap II Zebranie i dostarczenie 

dokumentacji wstępnej;



Będziesz potrzebował następujących dokumentów (koszty
uzyskania pokrywa Inwestor):

1. Wstępna opinia kominiarska przy wariancie montażu
kotła gazowego lub węglowego lub na biomasę;

2. Potwierdzenie dokonania ostatniej opłaty za odpady
komunalne;

3. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę
wewnętrznej instalacji gazowej lub zgłoszenie
wykonania robót budowlanych przy wariancie montażu
kotła gazowego (lub potwierdzenie złożenia wniosku w
Urzędzie Miasta Tychy Wydział Budownictwa) (udaj się do
Urzędu Miasta Tychy Wydział Budownictwa, ul. Barona 30,
pokój nr 401, III piętro, tel.: 32 776 34 60)
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4. Uproszczony audyt energetyczny wykonany przez
Operatora w oparciu o kartę inwentaryzacji dostępną
w POK lub na stronie www.niskaemisja.ekoscan.pl.

KARTA INWENTARYZACJI + AUDYT energetyczny

Celem uproszczonego audytu jest wyliczenie optymalnej 

(minimalnej) mocy kotła na potrzeby ogrzania budynku 

i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyliczenie 

uzyskanego efektu ekologicznego.
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Gdy zgromadzisz już wszystkie wymagane 

dokumenty do teczki, udaj się do POK w celu ich 

przekazania Operatorowi. 

Operator przejrzy dokumentację i zakwalifikuje do 

kolejnego etapu Programu.



Etap III   Wybór wykonawcy;
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WYBORU WYKONAWCY DOKONUJE INWESTOR, 

SPOŚRÓD WYKONAWCÓW DOPUSZCZONYCH PRZEZ

GMINĘ I OPERATORA

Urządzenia montowane w ramach Programu
muszą spełniać warunki określone

w Regulaminie



Kotły z 5 klasą cechują się sprawnością powyżej 88%





WYBÓR WYKONAWCY

Zapoznaj się z Listą Wykonawców

Skontaktuj się z dowolną liczbą Wykonawców

Wybierz konkretnego Wykonawcę

Lista dostępna jest w POK i na stronie internetowej 
www.niskaemisja.ekoscan.pl

Każdego Wykonawcę poproś o określenie oferty cenowej 
i terminu realizacji.

Wybierz jednego Wykonawcę dla zakresu prac. Jeden Wykonawca 
może wykonywać szerszy zakres prac pod warunkiem, że znajduje 

się na odpowiednich listach.
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WYBÓR WYKONAWCY
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Etap IV Podpisanie 

umowy trójstronnej;



KOSZTORYS OFERTOWY

Kosztorys podpisany przez Ciebie i Wykonawcę musi zostać sprawdzony 
i zatwierdzony przez Operatora – pod względem formalnym (zgodności 

z audytem) oraz pod względem finansowym;

Jeżeli zgadzasz się z zakresem i kwotą kosztorysu podpisz go 
na pierwszej stronie w miejscu oznaczonym „Inwestor”.

Kosztorys dofinansowany w ramach Programu może 
obejmować tylko elementy wyszczególnione jako koszty 

kwalifikowane w §4 Regulaminu.

W przypadku kosztów niekwalifikowanych realizację zadań musisz 
ustalić z Wykonawcą na zasadach odrębnej umowy.
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REALIZACJA PROJEKTU – PRAWO BUDOWLANE I 
ENERGETYCZNE

Zgłoszenie

- Montaż kotła gazowego przy istniejącej instalacji 

gazowej

Pozwolenie na budowę

- Zabudowa kotła gazowego – przy braku instalacji 

gazowej w budynku 
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• Po zaakceptowaniu treści, zakresu i kwoty kosztorysu
złóż go do POK lub prześlij mailem na adres
niskaemisja@ekoscan.pl celem weryfikacji przez
Operatora.

• Jeżeli wszystko będzie w porządku Operator wyznaczy
termin spotkania celem podpisania umowy
trójstronnej.

Skompletowanie dokumentów niezbędnych do 
podpisania umowy trójstronnej



 uzyskanie pozwoleń niezbędnych przy wykonywaniu poszczególnych
działań objętych Programem (pozwolenie na budowę, zgłoszenia
rozpoczęcia robót, zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej, wstępna opinia kominiarska),

 wykonanie przez Operatora uproszczonego audytu energetycznego,
 zakup i montaż automatyki pogodowej, pokojowej nie będącej

elementem układu sterującego bezpośrednio przy kotle,
 Demontaż i likwidacja starego źródła ciepła;
 likwidacja pieców węglowych (kaflowych) oraz wykonanie instalacji c.o.

zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie wybranego;

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE



PODPISYWANIE UMÓW TRÓJSTRONNYCH

• W wyznaczonym terminie zgłoś się wraz z Wykonawcą do
Punktu Obsługi Klienta w celu podpisania umowy
trójstronnej.

• Wpłać swój wkład na konto Wykonawcy w terminie 7 dni
przed rozpoczęciem prac.

• Zachowaj dokument potwierdzający wpłatę zaliczki na
konto Wykonawcy.
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Etap V Realizacja projektu;



Wykonawca likwidując w Twoim imieniu stare źródło

ciepła powinien uzyskać dokument potwierdzający jego

zniszczenie. Dokument zezłomowania powinien być

wystawiony z imieniem i nazwiskiem na Inwestora oraz

zapisem, że przedmiotem złomowania jest stary piec c.o.

REALIZACJA PROJEKTU – LIKWIDACJA STAREGO 
ŹRÓDŁA CIEPŁA

E
T
A
P
 V



Etap VI Odbiór i rozliczenie 

finansowe inwestycji;
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C • W wyznaczonym terminie nastąpi odbiór prac, w którym uczestniczyć 

będzie Wykonawca, Operator oraz Inwestor.

• Wykonawca po zakończeniu prac złoży do Operatora zawiadomienie
o zakończeniu prac. W przypadku pozwolenia na budowę zawiadomi
również Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

• Wykonawca po odbiorze końcowym skompletuje dokumenty
niezbędne do rozliczenia i zakończenia zadania.

• W terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia kompletnej dokumentacji do
rozliczenia Urząd Miasta dokona przelewu w wysokości dotacji celowej.



Dokumenty potrzebne do rozliczenia finansowego inwestycji:

 Dokument potwierdzający likwidację starego źródła ciepła,

 Końcowa opinia kominiarska,

 Protokół odbioru końcowego,

 Kserokopia karty gwarancyjnej,

 Faktury VAT wystawiona na Inwestora i podpisana przez niego,

 Dokumentacja wymagana Prawem Budowlanym.
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Inwestor jest zobowiązany do utrzymania efektu 

rzeczowego i ekologicznego przez okres 5 lat od daty 

dokonania odbioru końcowego przedmiotowej 

inwestycji.



Inwestor przystępując do Programu, ma obowiązek
samodzielnego pozyskiwania wszelkich informacji, związanych
z jego realizacją, które może uzyskać:

1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy
www.umtychy.pl/niskaemisja;

2. na stronie internetowej Operatora Programu
www.niskaemisja.ekoscan.pl;

3. w Punkcie Obsługi Klienta (POK) przy ul. Barona 30,
w pokoju nr 216 (piętro I) w godzinach jego urzędowania.

4. telefonicznie u Operatora.



Punkt Obsługi Klienta (POK) Programu 

43-100 Tychy, przy ul. Barona 30, w pokoju nr 216 (piętro I)
kom. 600 243 782 lub 504 218 836

e-mail: niskaemisja@ekoscan.pl
www.niskaemisja.ekoscan.pl

Czynny:  

Środa: 9:00 – 18:00

Piątek: 9:00 - 16:00

mailto:niskaemisja@ekoscan.pl


www.facebook.com/ekoscan.eu

www.facebook.com/Tychy-Dobre-Miejsce



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Życzymy powodzenia w realizacji inwestycji

mgr inż. Łukasz Bystrzanowski

tel. 600 243 782


