
GLIWICKI PROGRAM OSŁONOWY - GPO

Celem GPO jest zachęcenie mieszkańców Gliwic do zmiany systemu ogrzewania. 
GPO stanowi uzupełnienie proekologicznych działań Miasta Gliwice 

mających na celu:

 ochronę powietrza i poprawę jego jakości,

 walkę ze smogiem poprzez redukcję przestarzałych pieców i kotłów oraz 
ocieplenie budynków.



Cel gliwickiego programu osłonowego 

Chcemy osiągnąć poprzez:

UDZIELENIE POMOCY OSOBOM, KTÓRE PONOSZĄ ZWIĘKSZONE KOSZTY OGRZEWANIA 

LOKALU ZWIĄZANE Z TRWAŁĄ ZMIANĄ SYSTEMU OGRZEWANIA OPARTEGO NA PALIWIE 

STAŁYM NA JEDEN Z SYSTEMÓW EKOLOGICZNYCH I SPEŁNIAJĄ KRYTERIA OKREŚLONE 

W UCHWALE



ADRESACI GLIWICKIEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO

Gliwiczanie, odbiorcy energii cieplnej, ponoszący zwiększone koszty 

wynikające z trwałej zmiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 

na jeden z systemów ekologicznych dokonanej po wejściu w życie GPO. 
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Przez system ekologiczny rozumie się: 

podłączenie do 
miejskiej sieci 
ciepłowniczej

ogrzewanie 
elektryczne

ogrzewanie 
gazowe

kotłownie 
olejowe na lekki 

olej opałowy



Termin obowiązywania GPO ustalono do 31 grudnia 2027 r.

Termin ten jest spójny z uchwałą antysmogową, tj. Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 

7 kwietnia 2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 



Wysokość pomocy ustalana jest z uwzględnieniem:

 dochodu,

 powierzchni lokalu,

 liczby osób w gospodarstwie domowym. 



Wysokość dochodu osoby samotnie gospodarującej 
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

Wysokość pomocy
(P – określone zgodnie z pkt IV ust. 2-9)

do 250% kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej – do 1.752,50 zł

P x 100%

powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej - od 1.752,50,01 zł 
do 2.103 zł

P x 85%

powyżej 300% do 400% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej - od 2.103,01 zł do 
2.804 zł

P x 70%

powyżej 400% do 550% kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej - od 2.804,01 do 
3.855,50 zł

P x 50%

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art. 
8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

Wysokość pomocy
(P – określone zgodnie z  pkt IV ust. 2-9)

do 250% kryterium dochodowego w rodzinie – do 
1.320 zł

P x 100%

powyżej 250% do 300% kryterium dochodowego w 
rodzinie  - od 1.320,01 do 1.584 zł

P x 85%

powyżej 300% do 400% kryterium dochodowego w 
rodzinie – od 1.584,01 do 2.112 zł

P x 70%

powyżej 400% do 500% kryterium dochodowego w 
rodzinie – od 2.112,01 do 2.640 zł

P x 50%

Wysokość dofinansowania została zróżnicowana w zależności od wysokości osiąganego dochodu



Przykłady

L
p.

Wysokość

dochodu (%)

Liczba osób 
w gospodarstwie

domowym

Powierzchnia 
faktyczna lokalu 

mieszkalnego

Powierzchnia

normatywna

Wysokość pomocy

(P – określone zgodnie

z pkt. IV)

1.
do 250% kryterium dochodowego

(528 zł x 250% = 1.320 zł)
5 50 m2 65 m2

P x 100%

P = (50 x 28) : 2 = 700 zł

2.
powyżej 250% do 300%

(528 zł x 300% = 1584 zł)
5 50 m2 65 m2

P x 85%

P = (50 x 28) : 2 = 700 zł

700 x 85% = 595 zł

3.
powyżej 300% do 400%

(528 zł x 400% = 2112 zł)
5 50 m2 65 m2

P x 70%

P = (50 x 28) : 2 = 700 zł

700 x 70% = 490 zł

4.
powyżej 400% do 500%

(528 zł x 500% = 2640 zł)
5 50 m2 65 m2

P x 50%

P = (50 x 28) : 2 = 700 zł

700 x 50% = 350 zł

Zróżnicowana wysokość dofinansowania w zależności od dochodu w gospodarstwie wieloosobowym



Powierzchnia normatywna przyjęta dla różnych gospodarstw:
 35 m2 – dla 1 osoby,

 40 m2 – dla 2 osób,

 45 m2 – dla 3 osób,

 50 m2 – dla 4 osób,

 65 m2 – dla 5 osób,

 70 m2 – dla 6 osób,

dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię lokalu o 5 m2.



Przesłanka uprawniające do zwiększenia wysokości dofinansowania związana
z przekroczeniem powierzchni normatywnej

Obecność w  gospodarstwie domowym co najmniej jednej osoby:

 ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 dziecka do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poruszającej się na wózku,

 niepełnosprawnej, posiadającej w orzeczeniu wskazanie, że wymaga 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.



Przykłady

Wysokość dofinansowania zróżnicowana w zależności od powierzchni  lokalu mieszkalnego 
i dodatkowego uprawnienia

Wysokość

dochodu (%)

Powierzchnia 
faktyczna 
lokalu 
mieszkalnego

Powierzchnia

normatywna

Wysokość pomocy

(P – określone zgodnie

z pkt. IV)

Rodzina 3 osobowa z 
osobą niepełnosprawną

powyżej 250% do 300%

(528 zł x 300% = 1584 
zł)

P x 85%

50 m2 45 m2
P = (50 x 28) : 2 = 700 zł 

x 85% = 595 zł

60 m2 45 m2
P = (60 x 28) : 2 = 840 zł

x 85% = 714 zł

70 m2 45 m2
P = (70 x 28) : 2 =980 zł

x 85% = 833 zł

80 m2 45 m2
P = (80 x 28) : 2 = 1120 zł

x 85% = 952 zł

90 m2 45 m2
P = (90 x 28) : 2 = 1260 zł

x85% = 1071 zł

Rodzina 3 osobowa bez 
niepełnosprawności

powyżej 250% do 300%

(528 zł x 300% = 1584 zł)

P x 85%

90 m2 45 m2
P = (45 x 28) : 2 = 630 zł 

x 85% = 535,50 zł
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