
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Lędziny” 
budzi określone emocje i rodzi szereg pytań i niedomówień. Jego 
realizacją zainteresowano nawet redakcje kilku lokalnych czaso-
pism oraz redakcję popularnego i lubianego, nie tylko na Śląsku, 
„Dziennika Zachodniego”. Program był również szeroko oma-
wiany i burzliwie dyskutowany na otwartym posiedzeniu połą-
czonych Komisji Rady Miasta Lędziny w dniu 24.08.2005r oraz 
na XXXIX Sesji Rady Miasta Lędziny w dniu 25.08.2005r.

Jest sprawą oczywistą i zrozumiałą, że tak szeroki i nowy w 
naszym województwie i zapewne w kraju, projekt wymagający 
częściowego sfinansowania prac ze środków własnych właści-
cieli nieruchomości, musi rodzić określone niepokoje, domysły 
i … nadinterpretację faktów. Tak było, jest i będzie przy realiza-
cji każdego dużego i nowego przedsięwzięcia.

O samym Programie mówiono i napisano już bardzo dużo. 
Informacje o Programie i jego realizacji kilkakrotnie przekazy-
wał Burmistrz Miasta oraz pracownicy Zespołu ds. Zarządzania 
Energią i Środowiskiem Urzędu Miasta na łamach Biuletynu 
Informacyjnego Lędziny-BIL. Przygotowane zostały materiały 
informacyjne i promocyjne dostępne nie tylko w Urzędzie Mia-
sta Lędziny, ale również wyłożone w różnych punktach naszej 
Gminy (Market „Albert”, Poczta, niektóre sklepy) w formie bez-
płatnych broszur opracowanych przez pracowników Zespołu. 
Program likwidacji niskiej emisji i jego założenia prezentowano 
również na „III Powiatowych Targach Przedsiębiorczości i Eko-
logii” zorganizowanych w dniach 11 i 12 czerwca br. w Imielinie 
oraz na pokazie i seminarium pt. „Ekologiczne Systemy Grzew-
cze w Programie Likwidacji Niskiej Emisji”, jaki odbył się w 
Lędzinach 18 i 19 czerwca 2005r.

Należy również przypomnieć, że temu zagadnieniu po-
święcone były także dwa spotkania z udziałem mieszkańców  
miasta: posiedzenie połączonych Komisji Rady Miasta Lędziny 
21 kwietnia 2005r. oraz zorganizowane w sali kinowej Urzędu 
Miasta w dniu 27 lipca br. Nikt nie może więc nam zarzucić, że 
nie było informacji o warunkach przystąpienia do programu i 
jego realizacji, czy też że była ona niedostateczna. Pracownicy 
Zespołu ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem od kwietnia 
br. udzielają informacji o wszelkich szczegółach i zawiłościach 
związanych z realizacją Programu, bezpośrednio w biurze Ze-
społu tzn. w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lędzińskiej.47, 
oraz telefonicznie.

Warto przypomnieć podstawowe założenia „Programu Li-
kwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny” oraz zasady uczest-
nictwa w projekcie: 

1. Do realizacji „Programu Likwidacji Niskiej Emisji w 
Gminie Lędziny” zobowiązuje nas Uchwała Rady Miasta Lędzi-

ny nr XXXVII/219/2005 z dnia 31 maja 2005 roku zatwierdza-
jąca do realizacji „Program Zarządzania Środowiskowego i Har-
monogram Realizacji Zadań Środowiskowych” – w tym m.in. 
„Kompleksowy Program Działań w Zakresie Energii i Poprawy 
Jakości Powietrza w Gminie Lędziny”, na który składa się opra-
cowanie i wdrożenie wielu zadań, w tym m.in. omawiany „Pro-
gram Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny”. Podjęcie 
Uchwały, przygotowanie Programu i jego realizacja wynikały ze 
stosownych przepisów prawnych oraz ze strategicznego doku-
mentu Gminy, szczegółowo prezentowanego w BIL – „Progra-
mu Ochrony Środowiska Gminy Lędziny”.

2. W Gminie przygotowano „Kompleksowy System Za-
rządzania Energią i Środowiskiem”.  Założenia takiego syste-
mu opracowała Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania 
Energii „FEWE” z Katowic, przy współpracy z Urzędem Mia-
sta Lędziny. Opracowany w Gminie Lędziny, z inicjatywy Bur-
mistrza Miasta, „Program Likwidacji Niskiej Emisji” stanowi 
element tego systemu i spełnia bardzo szczegółowe wymagania 
stawiane przez Unię Europejską tego rodzaju opracowaniom.

3. Zakres „Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie 
Lędziny” obejmuje wymaganą termomodernizację systemów 
grzewczych w budynkach i obiektach celem ograniczenia emisji 
pyłów i gazów do atmosfery i obniżenie kosztów ich eksploatacji 
– kompleksową modernizację kompletnych systemów ogrzewa-
nia wszystkich obiektów położonych na nieruchomościach za-
budowanych i zewidencjonowanych, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami wynikającymi ze wspomnianego „Systemu Zarządza-
nia Energią i Środowiskiem Gminy Lędziny” dla:

a) obiektów mieszkalnych
b) obiektów użyteczności publicznej
c) przedsiębiorstwa, usługi
d) pozostałych zabudowań ogrzewanych.
4. Kryteria kwalifikacyjne uczestnictwa w programie 

przygotowane zostały w oparciu o zasadę dobrowolności i rów-
ności dostępu wszystkich zainteresowanych - posiadających ty-
tuł prawny do nieruchomości zabudowanych.

5. W pierwszym etapie realizacji Programu modernizacja 
systemów grzewczych objęła zabudowania prywatne. Każdy 
z przyszłych  uczestników Programu wypełniał „Ankietę wstęp-
ną” i deklarował swoim podpisem wstępny udział w planowa-
nym przez Gminę Programie, jak również deklarował współfi-
nansowanie przedsięwzięcia. Wypełnienie Ankiety nie nakładało 
żadnych zobowiązań finansowych i termomodernizacyjnych na 
właściciela nieruchomości. Dla nas była informacją „kto” za-
mierza uczestniczyć w Programie i jaki jest aktualny stan syste-
mu grzewczego i termoizolacji budynku, rzutujący na przyszły 
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zakres prac termomodernizacyjnych. Z kolei - dla mieszkańca 
(właściciela nieruchomości), był rejestracją udziału i deklaracją 
chęci przystąpienia do realizacji Programu.

6. Równolegle przygotowane są przyszłościowe działania 
dotyczące termomodernizacji innych obiektów w Gminie. Pro-
gramem objęte są wszystkie ogrzewane budynki i obiekty na te-
renie Gminy Lędziny.

7. Właściciel obiektu chcąc uczestniczyć w Programie, 
musiał podpisać Oświadczenie, że podtrzymuje swą deklarację 
uczestnictwa w „Programie Likwidacji Niskiej Emisji” na zasa-
dach określonych w cytowanej już Uchwale Rady Miasta Lę-
dziny z 31 maja 2005r oraz wyraża zgodę na to, by audytorzy i 
projektanci skierowani przez Burmistrza Miasta mogli wejść na 
nieruchomość oraz dokonać przeglądu i wykonać audyt energe-
tyczny budynku i uzgodnić z właścicielem zakres termomoder-
nizacji i układ funkcjonalny systemu grzewczego.

8. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Programie 
jest właśnie wykonanie wspomnianego audytu energetycznego. 
Audyt energetyczny, to ekspertyza energetyczno-budowlana, 
która ma określić zakres niezbędnych prac termomodernizacyj-
nych (termoizolacja dachów, stropów i ścian oraz rodzaj i zakres 
niezbędnych prac instalacyjnych układu c.o i c.w.u), jakie nale-
ży przeprowadzić w obiekcie. Ma przedstawić pisemne opraco-
wanie, jakie prace należy wykonać w budynku, aby obiekt był 
jak najmniej uciążliwy dla środowiska z uwagi na emisję zanie-
czyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza atmosferycznego. 
Ponieważ audyt może być wykonany przez audytorów w różny 
sposób i różny może posiadać zakres, opracowane zostały w Ze-
spole ds. Zarządzania Energią i Środowiskiem Urzędu Miasta 
Lędziny, „Wytyczne Wykonania Przeglądu i  Sporządzenia Au-
dytu Energetycznego Budynków Jednorodzinnych”, w których 
zobowiązano audytorów dodatkowo do sporządzenia założeń 
do projektu prac wykonawczych w budynkach, oraz mając na 
uwadze konieczność przystąpienia Gminy Lędziny do Ogólno-
polskiego Programu Likwidacji Azbestu i Wyrobów Azbesto-
wych, dodatkowo o pisemną ocenę budynków pod tym kątem. 
W ramach audytu mieści się również przegląd komina dokonany 
przez kominiarza. Przeprowadzenie audytu wyceniono na 1500 
złotych. Kwota ta obciąża środki własne właściciela i mieści się 
w 30% wszystkich kosztów kwalifikowanych całego przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego, tzn. stanowi część wydatków 
w ramach tych 30%, które poniesie właściciel obiektu. Należy 
podkreślić, że wykonanie audytu energetycznego budynku jest 
wymaganym dokumentem w staraniach o dofinansowanie pro-
jektu. 

9. Podstawą dofinansowania przedsięwzięcia jest mon-
taż finansowo-prawny polegający na pozyskaniu środków fi-
nansowych przez Gminę z WFOŚiGW oraz innych Funduszy 
krajowych i zagranicznych. Z WFOŚiGW, jak też z Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej, nie można dofinansować osób 
fizycznych. Stąd też, Gmina zwróciła się do Funduszu z prośbą o 
udzielenie pomocy publicznej. Udzielenie takiej pomocy odby-
wa się z zachowaniem procedury określonej w ustawie o postę-
powaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Należy 
wyjaśnić, że Gminy mogą udzielać bezpośredniego dofinanso-
wania najemcom lub właścicielom mieszkań z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW), 

lecz kwoty przeznaczone na dofinansowanie są symboliczne w 
stosunku do zakresu niezbędnych prac termomodernizacyjnych, 
jakie powinny być przeprowadzone w każdej Gminie, gdyż środ-
ki finansowe jakimi dysponują te fundusze są bardzo małe.

10. Aż 70% kosztów kwalifikowanych prac termomoder-
nizacyjnych sfinansowanych zostanie w Gminie z WFOŚiGW i 
innych Funduszy krajowych i zagranicznych. Koszty kwalifiko-
wane, to suma kosztów wszystkich pozycji harmonogramu rze-
czowo-finansowego zadania, które bezpośrednio pozwolą uzy-
skać założony efekt ekologiczny, czyli obniżenie niskiej emisji 
w Gminie. Kosztami kwalifikowanymi nie są np. koszty nadzoru 
i rozruchu.

11. Realizacja programu następować będzie etapami za-
równo w zakresie rzeczowym, jak też finansowym, przez okres 
4 lat, a więc do 2009 roku. Zakłada się, że całkowite rozliczenie 
i spłata zaciągniętych zobowiązań przez Gminę w tym zakresie 
powinna nastąpić w latach 2006-2015, również etapami wynika-
jącymi z umowy na dofinansowanie.

12. Realizacja rzeczowa i finansowanie przedsięwzięć wy-
maga utworzenia i wydzielenia odrębnego budżetu wyłącznie 
dla potrzeb realizacji „Programu Likwidacji Niskiej Emisji w 
Gminie Lędziny” zarządzanego przez wybranego operatora sy-
stemu.

13. Przychody budżetu będą stanowiły po stronie Gminy:
a. dotacje i długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w 

Katowicach,
b. dotacje z innych dostępnych krajowych i zagranicznych 

funduszy pomocowych,
c. środki z budżetu Gminy Lędziny oraz GFOŚiGW, w 

zakresie ustalonym w uchwale budżetowej na dany rok kalenda-
rzowy.

14. Firmy wykonawcze zaproszone zostaną do udziału w 
pracach termomodernizacyjnych, w zakresie wynikającym z au-
dytu i umowy z właścicielem nieruchomości, jednak będą musia-
ły spełnić pewne określone warunki (np. proponowane przez nie 
kotły muszą posiadać atest, wycena robót nie może przekraczać 
ustalonych przez Gminę maksymalnych stawek itp.). Właściciel 
sam zadecyduje, która z tych firm ma wykonać określony rodzaj 
i zakres robót, wynegocjuje koszt poszczególnych prac i zawrze 
umowę z wykonawcą. Za wykonanie prac wystawiona zostanie 
przez wykonawcę faktura, która rozliczona zostanie ze środków 
wydzielonego budżetu.

Jak już wspomniano Program wywołał duże zainteresowa-
nie mieszkańców Lędzin. Jego realizacja i finansowanie prac 
termomodernizacyjnych zrodziły jednak wiele pytań, które w 
zasadzie dotyczyły 3 podstawowych kwestii:

I. Praktycznej realizacji prac termomodernizacyjnych, 
ich wykonania i zakresu.

II. Finansowania przedsięwzięcia.
III. Audytu energetycznego budynków, w tym szczególnie 

opłaty za audyt.
Najczęściej formułowane pytania dot. 1 grupy zagadnień 

były następujące :
1. Jaki zakres prac będzie obejmowała modernizacja 

systemu grzewczego budynku?
Modernizacja powinna być wykonana w pełnym zakresie 

wynikającym z audytu erergetycznego.
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2. Czy nowe budynki też można zgłaszać do Progra-
mu?

Budynki nowe, już oddane do użytkowania, mają zapewne 
instalacje odpowiadające standardom wymaganym przez Pro-
gram a więc nie wymagają termomodernizacji. Jeżeli jednak 
w budynku zastosowano rozwiązania nie spełniające wymagań 
ekologicznych – można taki budynek zgłosić.

3. W którym roku zakończy się realizacja zadań zmie-
rzających do likwidacji niskiej emisji w Gminie?

Realizacja Programu ma się zakończyć w 2009r. 
4. Czy ustalono gdzie i u kogo prace termomoderniza-

cyjne będą wykonywane w pierwszej kolejności?
Nie ustala się, kolejności wykonywania prac modernizacyj-

nych. Zakłada się, że będzie wystarczająca ilość firm wykonaw-
czych, by termomodernizację prowadzić w terminach uzgodnio-
nych z właścicielem domu.

5. Czy mogę sam zakupić np. kocioł, który mi odpo-
wiada?

W modernizowanym budynku muszą być wykonane wszyst-
kie prace wynikające z przeprowadzonego audytu. Kwestia wy-
boru kotła musi być uzgodniona z wykonawcą robót instalacyj-
nych. 

6. Czy wymiana okien też będzie traktowana jako 
przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Tak, oczywiście.
7. Czy przebudowa komina jest objęta programem re-

alizacyjnym?
Komin jest integralnym elementem instalacji grzewczej 

i konieczność jego ewentualnej przebudowy może być objęta 
programem realizacyjnym i powinna znaleźć się w ekspertyzie 
audytora.

8. Czy Gmina narzuci mi firmę, która w moim budyn-
ku dokona wymiany kotła i instalacji grzewczych oraz prze-
prowadzi termomodernizację (ocieplenie) budynku?

Firmę wykonawczą będzie wybierał właściciel budynku, 
spośród firm, które zgłoszą się do udziału w Programie.

9. Dlaczego osobiście nie mogę sprowadzić firmy, która 
u mnie wykona określony zakres prac (a być może wszyst-
kie), a ja przedstawię wystawioną przez tą firmę fakturę do 
zapłaty?

Gmina bierze na siebie odpowiedzialność za realizację Pro-
gramu, stąd nad firmami wykonawczymi, które będą wykonywa-
ły prace termomodernizacyjne, Gmina musi mieć kontrolę. Pro-
ponuję by firma, której chciałby Pan powierzyć wykonawstwo 
prac,  zgłosiła chęć swojego uczestnictwa w naszym Programie.

10. Czy można z firmą negocjować koszty wykonania 
usług, czy też muszę zgodzić się na warunki postawione przez 
firmę?

Gmina przedstawi firmom wykonawczym, jako warunek 
w rozliczeniach faktu, m.in. maksymalne, dopuszczalne staw-
ki za wykonanie określonych prac modernizacyjnych powyżej 
których nie będzie rozliczany koszt robót. Właściciel budynku 
podpisze z wykonawcą umowę na wykonanie robót wynikają-
cych z audytu, dlatego może a nawet  powinien, negocjować z 
wykonawcą koszt robót 

11. Wypełniłem ankietę, ale nie podpisałem oświadcze-
nia. Czy w takiej sytuacji wezmę udział w Programie?

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest m.in. podpisanie 

druku Oświadczenia. Kto tego nie zrobił do 16 sierpnia br. nie 
weźmie udziału w Programie w 2005r.

12. Czy jestem zobowiązany do wykonania od razu 
wszystkich prac wykazanych w audycie energetycznym?

Likwidacja niskiej emisji w Gminie polega na komplekso-
wej modernizacji systemu grzewczego, a więc w pełnym zakre-
sie wynikającym z przeprowadzonego audytu. Wszystkie prace 
mogą być wykonane etapami względnie od razu w całości. Prace 
termomodernizacyjne powinny jednak zostać zakończone naj-
później w 2009r.

13. Czy jeszcze w tym roku wykonana zostanie wymia-
na kotła?

Zakres i termin wykonania określonych prac modernizacyj-
nych będzie uzgodniony z właścicielem budynku i zapisany w 
zawartej z nim umowie.

14. Co będzie, jeżeli mimo waszych zapewnień, nie zo-
staną dotrzymane terminy wykonania prac ujętych w Pro-
gramie (2005) (2009)?

Realizacja całego Programu, a więc również prac wykonaw-
czych, podlega ciągłej kontroli. Wykonawstwo prac gwaran-
towane będzie spisanymi umowami. Ich niedotrzymanie grozi 
zawartymi w umowie konsekwencjami. Nie mniej, każde spra-
wy trudne będą natychmiast analizowane a sytuacje wyjątkowe 
rozpatrywane na Sesji Rady Miasta.

15. Kiedy można oczekiwać, że rozpoczną się prace wy-
konawcze w naszych budynkach?

Przypuszczam, że nastąpi to we wrześniu br.

Pytania grupy II dotyczące finansowania przedsięwzięć 
były następujące:

1. Czy możliwa jest refundacja już poniesionych kosz-
tów na termomodernizację budynku (wymieniono kocioł, 
ocieplono ściany zewnętrzne i strop)?

Nie ma możliwości refundowania kosztów już wykonanych 
prac termomodernizacyjnych.

2. 70% kosztów termomodernizacji sfinansuje fun-
dusz. Mój udział własny wynosi 30%. Co obejmuje (co skła-
da się) na te 30% własnego udziału?

Udział własny w wydatkach budżetu Programu wynosi 30% 
tzw. wydatków kwalifikowanych tzn. kosztu tych prac moder-
nizacyjnych, które pozwalają na uzyskanie efektu ekologiczneo 
tzn. likwidację niskiej emisji w Gminie. Wszystkie inne wydat-
ki, które nie mają bezpośredniego wpływu na uzyskanie takie-
go rezultatu, jak np. koszty finansowe rozruchu instalacji, nie 
są kosztami kwalifikowanymi. Do 30% udziału własnego wlicza 
się koszt przeprowadzonego audytu energetycznego. 

3. 30% udziału własnego to dla mnie duża kwota. Czy 
można uzyskać pożyczkę? Od kogo i na jakich warunkach 
(oprocentowanie, termin spłaty)?

Będzie możliwość zaciągnięcia pożyczki z terminem spłaty 
przez okres 10 lat. Szczegóły wyjaśnialiśmy w naszych wydru-
kowanych materiałach udostępnianych bezpłatnie.

4. Czy to prawda, że oprocentowanie pożyczki wynie-
sie tylko 3%?

Tak, pożyczka jest tzw. pożyczką preferencyjną oprocento-
waną tylko 3% dlatego, że Gmina Lędziny wprowadziła infor-
matyczny System Zarządzania Środowiskiem „REMAS”.

5. Kiedy i jak będziemy wpłacać udział własny?
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Po zapoznaniu się z audytem i zawarciu umowy z wykonaw-
cą robót.

6.    Czy można wpłacić jednorazowo 30% udziału włas-
nego?

Tak, można będzie jednorazowo wpłacić swój 30%  udział 
własny ale nie jest to obowiązkowe. 

7. Czy za wykonane prace (70%) będę musiał zapłacić 
z własnej kieszeni, a później „Gmina” zwróci mi za to pienią-
dze? Czy tych „gminnych” pieniędzy wystarczy dla wszyst-
kich?

Będzie utworzony w Gminie, dla potrzeb realizacji Pro-
gramu, specjalny budżet. Wykonawca wystawi właścicielowi 
budynku fakturę za wykonane prace termomodernizacyjne, któ-
rych zakres i koszt ustalony zostanie z właścicielem w zawartej 
pomiędzy nimi umowie. Właściciel nie będzie musiał płacić wy-
konawcy. Faktura rozliczona będzie w ramach oddzielnej umo-
wy zawartej pomiędzy operatorem zarządzającym specjalnym 
budżetem a wykonawcą.

8. Po wykonaniu niektórych prac może się okazać, że 
nie stać mnie na dalszą  modernizację. Czy można się wyco-
fać z realizacji przedsięwzięcia i czy będę obciążony z tego 
tytułu jakimiś dodatkowymi kosztami?

Prace termomodernizacyjne powinny zostać wykonane w 
zakresie wynikającym z  wykonanego audytu. Nie mniej, wszyst-
kie tego rodzaju sprawy, mające związek z  finansowaniem prac, 
będą rozpatrywane indywidualnie przez  Radę Miasta. 

9. Czy mamy gwarancję, że WFOŚiGW da nam pie-
niądze na likwidację niskiej emisji w Gminie? A jeżeli 
WFOŚiGW odrzuci projekt o dofinansowanie, a u mnie już 
wykonany został audyt?

WFOŚiGW od lat wspiera finansowo działania dotyczące 
ograniczenia i likwidacji niskiej emisji podejmowane w woje-
wództwie i traktuje je jako priorytet. Nie odrzuci więc projektu, 
którego realizacją jest zainteresowany. 

Wiele uzasadnionych emocji wzbudza audyt energetycz-
ny obiektów i konieczność pokrycia kosztu jego przeprowa-
dzenia z udziału własnego (grupa III). Najczęściej poruszane 
problemy, to:

1. Do czego potrzebny jest audyt, przecież wiadomo, co 
trzeba w budynku zrobić?

Audyt jest ekspertyzą budowlano-energetyczną, która ma 
określić zakres i sposób przeprowadzenia modernizacji obiek-
tu, sporządzony przez specjalistę upoważnionego do wykonania 
takiej oceny. Ekspertyza jest jednym z podstawowych dokumen-
tów wymaganych przez WFOŚiGW przy składaniu wniosku o 
dofinansowanie.

2. Dlaczego audyt kosztuje aż 1500 złotych?
(patrz pkt.8 omawianych w tym artykule zasad uczestnictwa 

w Programie)
3. Dlaczego audyt wykonywany w innych gminach był 

znacznie tańszy?
Zakres audytu wykonywanego dla potrzeb realizowanego 

w Gminie Lędziny Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest 
znacznie większy, niż w staraniach wymaganych np. przy wy-
mianie kotła, i obejmuje m.in. opracowanie założeń projektu 
prac wykonawczych w budynku, przegląd kominiarski i ocenę 
stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawiera-
jących azbest na terenie nieruchomości. Mając na względzie tak 

rozbudowany zakres ekspertyzy oraz fakt, że zawiera ona wyko-
nanie tych czynności za które w przyszłości właściciel musiałby  
zapłacić z własnej kieszeni, kwota 1500 złotych wydaje się być 
bardzo wyważona.

4. Czy można wykonanie audytu zlecić indywidualnie i 
czy tak wykonany audyt będzie honorowany przez Gminę?

Wykonanie audytu można zlecić indywidualnie. Gmina nie 
bierze natomiast odpowiedzialności, jeżeli z powodu tak opraco-
wanej ekspertyzy odrzucony zostanie wniosek o dofinansowanie 
prac modernizacyjnych.

5. Ilu jest audytorów i w jaki sposób zostali oni wyzna-
czeni do przeprowadzenia przeglądu energetycznego?

Audyt przeprowadza aktualnie ok. 36 audytorów, którzy 
musieli wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i zostali prze-
szkoleni w zakresie wymagań i zakresu wykonania ekspertyzy. 
Audytorzy muszą wykonać ekspertyzę ściśle wg. opracowanych 
dla naszego Programu „Wytycznych Wykonania Przeglądu i 
Sporządzania Audytu Energetycznego Budynków Jednorodzin-
nych”. 

6. Kiedy, komu i w jaki sposób uiścić zapłatę za prze-
prowadzony audyt?

Opłatę za wykonanie audytu trzeba będzie uiścić po zapo-
znaniu się z wykonaną przez audytora pisemną ekspertyzą i po 
podpisaniu umowy z wykonawcą na prace termomodernizacyj-
ne.

Pytań i problemów było znacznie więcej. Te które przyto-
czyłem wydały się najbardziej interesujące.

Jaka jest aktualna sytuacja odnośnie udziału mieszkańców, 
właścicieli zabudowań prywatnych, w „Programie Likwidacji 
Niskiej Emisji”?

W chwili przygotowywania niniejszego artykułu wykonane 
audyty przekazane zostały do WFOŚiGW w Katowicach celem 
ich weryfikacji i akceptacji. Równolegle przygotowywana jest 
procedura umożliwiająca uruchomienie prac wykonawczych na 
modernizowanych obiektach.

O dalszych przedsięwzięciach każdy z uczestników Progra-
mu będzie informowany.

Na zakończenie statystyczne ujęcie realizacji Programu:
▪ listę uczestników w realizacji Programu w 2005r za-

mknięto w dn. 17 sierpnia 2005r.; złoszonych zostało do uczest-
nictwa w Programie 588 zabudowań na terenie Gminy;

▪ do realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
zgłoszono ok. 350 zabudowań;

▪ liczba zabudowań spośród zgłoszonych do udziału w 
Programie w 2005r. zadeklarowanych do udziału w latach po 
2005 - 75

▪ ilość zabudowań zgłoszonych do przeprowadzenia au-
dytu w 2005r – 232;

▪ liczba właścicieli zabudowań prywatnych, którzy mimo 
powiadomień pisemnych i telefonicznych, nie potwierdzili swe-
go udziału w realizacji Programu w 2005r – 36; liczba właści-
cieli zabudowań prywatnych, którzy zrezygnowali z udziału w 
Programie (spośród ok. 350 zgłoszonych do realizacji w 2005r) 
– 10.
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