
Do 53 000 zł DOTACJI:  90% dotacji i tylko 10% wkładu własnego mieszkańca. 
Dotacja STOP SMOG dotyczy  przedsięwzięć  mających na celu wymianę starych urządzeń grzewczych na 

gazowe i termomodernizacji budynków jednorodzinnych  .Średnia wartość dofinansowania do jednego 

budynku  wynosi do  53 000 zł .10%-procentowy wkład mieszkańca będzie można spłacać przez 5 lat  w 

ratach miesięcznych po 89zł.Całą procedurą związaną ze złożeniem wniosku i realizacją zadania zajmował 

będzie się samorząd. 

 

CZY SPEŁNIAM KRYTERIA ? TAK/NIE 

DOCHÓD na jednego członka w gospodarstwie domowym  w roku 2020r wyniósł : 
–  w gospodarstwie jednoosobowym:  2189,04 zł netto 
–  w gospodarstwie wieloosobowym:   1563,60 zł netto 
Gospodarstwo domowe stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w 
faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące .  
 

 

KRYTERIUM MAJĄTKOWE 
-środki własne oraz zasoby majątkowe mieszkańca ( tj.: nieruchomości, gospodarstwa rolne 
,grunty ,magazyny ,garaże, samochody ,maszyny ,przedmioty wartościowe, zasoby pieniężne 
,papiery wartościowe) -nie mogą przekroczyć kwoty 53 000 zł (nie wliczając w to wartości 
budynku ,w którym prowadzona będzie inwestycja oraz gruntów z nią związanych) 
 

 

ZAMIESZKUJE W BUDYNKU ,W KTÓRYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA 
 

 

JESTEM WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELEM CONAJMNIEJ POŁOWY BUDYNKU 
 

 

CHCĘ WYMIENIĆ STARY PIEC WĘGLOWY NA GAZOWY  
 

 

 

 OBLICZANIE DOCHODU  : dochód obliczamy w oparciu o deklarację PIT za 2020 rok i  ustawę                                    

z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111). 

 
LP  Członek 

gospodarstwa 
domowego  

Suma pozycji 71 formularza PIT-37 (dla osób rozliczających się 
samodzielnie) wszystkich osób zamieszkujących gospodarstwo 
domowe lub Suma pozycji 71 oraz pozycji 104 formularza PIT-37 
(dla osób rozliczających się wraz z współmałżonkiem) wszystkich 
osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. Dla osób, które nie 
osiągają dochodu należy wpisać wartość 0. 

Dochód 
przypadający na 
jednego członka 
w gospodarstwie 
domowym 

1 Mieszkaniec 1   

2 Mieszkaniec 2   

3 Mieszkaniec 3   

4 Mieszkaniec 4   

5 Mieszkaniec 5   

  Suma  Suma /: 12 
miesięcy/:liczba 
mieszkańców  

 

Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w 

wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez prezesa GUS – zgodnie z ostatnim obwieszczeniem 

z 23 września 2020 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 

2019 r. 3244 zł (jest to dochód roczny). 

Chętni mieszkańcy spełniający określone kryteria mogą kontaktować się  z Ekodoradcą w Urzędzie 

Miasta Limanowa pod nr. tel.: 18 337 20 54 wew. 164 e-mail: emol@miastolimanowa.pl 

mailto:emol@miastolimanowa.pl


 

Wydruk współfinansowany jest przez Unie Europejską ze środków programu LIFE w ramach projektu : 
„Wdrażanie Programu Ochrony powietrza dla województwa małopolskiego -Małopolska w zdrowej atmosferze ” 

/LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE IPE PL   oraz NFOŚ i GW 

 


