
więcej na:

www.sopot.pl

www.pomorskie.eu/polityka-antysmogowa

Masz pytania? Napisz do nas:

powietrze@pomorskie.eu

NA CO WYMIENIĆ STARY KOCIOŁ? 
• Miejska sieć ciepłownicza/gazowa – 100 % 

redukcji emisji chorobotwórczych substancji, bardzo 
wysoki komfort użytkowania

• OZE – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
pompy ciepła – redukcja emisji chorobotwórczych 
substancji, niskie koszty eksploatacji

• Ogrzewanie gazowe – wysoka redukcja emisji 
chorobotwórczych substancji, wysoka sprawność, 
automatyka, wysoki komfort użytkowania

• Ogrzewanie olejowe – wysoka redukcja emisji 
chorobotwórczych substancji, wysoka sprawność, 
automatyka, wysoki komfort użytkowania

• Ogrzewanie elektryczne – 100 % redukcji emisji 
chorobotwórczych substancji, bardzo wysoki komfort 
użytkowania

Wymiana systemu ogrzewania w połączeniu  
z TERMOIZOLACJĄ BUDYNKU powoduje 
zmniejszenie kosztów ogrzewania!

Doradcy energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska pomogą w ocenie, co się najbardziej opłaca  
w Twoim przypadku – zadzwoń: 58 743 18 21
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CHOROBY POWODOWANE 
SMOGIEM 

KORZYŚCI Z LIKWIDACJI 
KOTŁA WĘGLOWEGO

• przedwczesne zgony, związane przede wszystkim  
z chorobami układu krążenia, 

• powikłania sercowo – naczyniowe, m.in. zawał serca  
i udar mózgu, 

• gorszy rozwój płuc oraz przewlekłe choroby układu 
oddechowego u dzieci, np. astma, 

• nowotwory, 

• zwiększona umieralność noworodków,  
niska masa urodzeniowa,

• upośledzenia płodności

• zmniejszenie ryzyka przedwczesnych zgonów  
i chorób powodowanych przez smog,

• zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,

• zmniejszenie strat materialnych wynikające  
z przyspieszonej degradacji budynków,

• zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podgrzewania 
wody użytkowej w dłuższej perspektywie czasowej

• możliwość uzyskania dofinansowania

• zwiększenie wygody użytkowania i oszczędność czasu

• zwiększenie komfortu życia
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TERMIN WEJŚCIA 
W ŻYCIE WYMAGAŃ

Calendar-Alt
KTO DOKONUJE
KONTROLI?

PRZEWIDZIANE KARY

DOKUMENTY WYMAGANE 
UCHWAŁAMI

• wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast

• straże miejskie i gminne

• Policja

• Powiatowi Inspektorzy Nadzoru Budowlanego

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 
grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł.

Dotacje celowe w Sopocie będą udzielane na 
realizację inwestycji związanych, m.in. z:
• przebudową systemów grzewczych  na paliwo stałe 

t.j. węgiel lub koks, poprzez zastąpienie ich kotłami 
opalanymi gazem lub pompami ciepła lub ogrzewaniem 
elektrycznym lub przyłączeniem do sieci ciepłowniczej;

• likwidacją lokalnego źródła ciepła poprzez przyłączenie 
się do sieci ciepłowniczej; 

• poprawą efektywności energetycznej, polegającą 
na zainstalowaniu odnawialnych źródeł energii w 
postaci kolektorów słonecznych i/lub systemów 
fotowoltaicznych i/lub pomp ciepła.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale 
Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Sopotu.

• dokumentacja techniczna urządzenia

• instrukcja dla instalatorów i użytkowników, o której 
mowa w pkt 3 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 
r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe, 
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Od 1 stycznia 2024 roku w Sopocie obowiązuje 
całkowity zakaz stosowania paliw stałych w instalacjach 
objętych przepisami uchwały

JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI 
DOFINANSOWANIA?
• Program Czyste powietrze – dla budynków 

jednorodzinnych 
https://czystepowietrze.gov.pl

• Program STOP SMOG – dla budynków jednorodzinnych 
https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog

• dotacje celowe miasta Sopotu 
Wysokość dofinansowania z dotacji miasta Sopotu 
na wymianę lub likwidację urządzeń grzewczych na 
paliwo stale:
• w latach 2020-2021 - 100% dofinansowania
• w roku 2022 - 80 % dofinansowania
• w roku 2023 - 60 % dofinansowania
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