Działania antysmogowe w Krakowie – marzec 2014

Rada Miasta Krakowa:

Grupa radnych miejskich przygotowała
projekt
uchwały
kierunkowej
dla
prezydenta miasta, której celem jest
wsparcie przyłączenia należących do
gminy budynków do sieci MPEC. Radni
chcą, aby Jacek Majchrowski wydał
stosowne zarządzenia oraz instrukcje dla
urzędów miejskich, aby na każdych
zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
związanych z przyłączeniem budynków do
MPEC, gmina była zawsze reprezentowana, a osoby reprezentujące miasto głosowały za takim
rozwiązaniem, aby dane budynki były podłączane do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Straż Miejska

Otrzymanych zgłoszeń interwencyjnych: 228
Skontrolowanych posesji: 375
Ujawnione w czasie kontroli przypadki
spalania odpadów: 47
Wobec sprawców zastosowano środki karne:
Nałożono 21 mandatów karnych na kwotę
1850 zł, pouczono 24 sprawców, wobec 2
wszczęto postępowanie zmierzające do
skierowania wniosku o ukaranie do Sądu
Rejonowego, pobrano 1 próbkę popiołu do
analizy.

Urząd Miasta Krakowa:
Od dnia 3 marca 2014 r. funkcjonuje Punkt Informacyjno-Doradczy w zakresie spraw związanych
ze zamianą systemu ogrzewania. W ramach tego Punktu, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30 udzielane są informacje w Urzędzie Miasta Krakowa na os. Zgody 2 (pokój nr 7
na parterze) oraz pod numerem telefonu: 12 616 89 77.
Dodatkowo, wyznaczone zostały dyżury specjalistów, w tym dwa dni w tygodniu przez
pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska, jeden raz w tygodniu przez pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jeden raz w tygodniu przez przedstawiciela Biura
Handlowego Regionu Krakowskiego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Punkt
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Krakowa.
Realizacja programu PONE:
W miesiącu marcu wpłynęło 374 wniosków o udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu
ogrzewania z węglowego na proekologiczne. Przeprowadzane są kontrole dla potwierdzenia
obecności czynnych palenisk węglowych, na których likwidację będzie przydzielana dotacja. W
marcu przeprowadzono ponad 70 kontroli, z czego 14 wykazało niezgodność pomiędzy
stanem faktycznym istniejącego systemu ogrzewania i stanem opisanym we wniosku o udzielenie
dotacji. Zgodnie z treścią ogłoszenia o naborze wniosków ramach Programu, wnioski
rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2014 roku.
Wnioski złożone w danym miesiącu komisja rozpatruje po zakończeniu tego miesiąca. Czas
rozpatrywania tych wniosków nie przekracza 60 dni, licząc od pierwszego dnia następnego
miesiąca. Do chwili obecnej (kwiecień) rozpatrzono pozytywnie 685 wniosków.
Inwentaryzacja:
27 marca 2014 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U. UE.
Informacja na temat zamówienia, w tym harmonogram wykonania poszczególnych
etapów inwentaryzacji zamieszczony, jest także na stronie internetowej BIP:
http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=20896.
Całkowite zakończenie inwentaryzacji przewidziane jest w 2015 r.
Kampania informacyjna:
W ramach działań informacyjnych powołano specjalny zespół ds. promocji, złożony z
przedstawicieli sygnatariuszy Porozumienia z dnia 15 maja 2012 roku. W roku 2013 praca
zespołu zaskutkowała wypracowaniem kampanii reklamowej „Bezpiecni” dla zachęcenia
mieszkańców Krakowa do zmiany systemu ogrzewania. Zrealizowano następujące działania:
- zlecono przygotowanie przez agencję reklamową strony www.bezpieni.pl,
- zlecono przygotowanie i wydruk 5 000 sztuk ulotek oraz 500 plakatów,
- wykonana została reklama typu roll up (15 sztuk),

- emitowano spoty reklamowe w środkach komunikacji miejskiej - telewizja M oraz BUS TV,
- zlecono hosting oraz administrowanie strony www.bezpiecni.pl
- emitowano spot reklamowy w TVP Kraków,
- eksponowano reklamę typu full back na 13 autobusach MPK,
- podczas pikniku z okazji 20 lecia WFOŚiGW w Krakowie wystawiono namiot „Bezpiecni”, gdzie
udzielano informacji na temat zmiany sytemu ogrzewania i rozdawano materiały promocyjne,
- w TVP Kraków wyemitowano materiał informacyjny „Bezpiecni”,
- przygotowana została informacja na temat niskiej emisji i kampanii „Bezpiecni”, którą
zamieszczono na miejskiej stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz w dwutygodniku
„Kraków.pl”.
W roku 2014 ww. zespół przewiduje realizację m.in.:
- hostingu oraz obsługi strony www.bezpiecni.pl,
- reklamy typu full back na autobusach MPK,
- emisji spotów reklamowych w telewizji M i BUS TV (tramwaje i autobusy MPK),
- projektu i wykonanie materiałów reklamowych (rollup, ulotka, plakat),
- realizację i emisję w TVP Kraków krótkiego filmu o Programie ograniczania niskiej emisji (w
materiale znajdą się informacje o kampanii Bezpiecni, procedurze ubiegania się o dotację),
- zakupu gadżetów reklamowych,
- dystrybucji materiałów informacyjnych na zinwentaryzowanym obszarze miasta,
- emisji spotów reklamowych w radiu oraz w TVP Kraków,
- zamieszczania artykułów w dodatkach ekologicznych w prasie lokalnej.
Ponadto, w ramach współpracy sygnatariuszy porozumienia i UMK publikowane będą artykuły w
dwutygodniku miejskim Kraków.pl oraz na miejskiej stronie internetowej.W ramach kampanii
informacyjnej dotyczącej PONE przeprowadzono także spotkania z radnymi dzielnic oraz
uruchomiono w Urzędzie Miasta Krakowa Punkt Informacyjno-Doradczy, w zakresie spraw
związanych z zamianą systemu ogrzewania.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców
Krakowa MPEC rozpoczął publikacje poradnika, w
którym porusza najważniejsze kwestie dotyczące
zamiany paleniska węglowego na ekologiczne
ogrzewanie. W pierwszym wydaniu znajdują się m.
in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w
Mobilnym Punkcie Obsługi Klienta MPEC.
http://www.mpec.krakow.pl/files/pliki_do_pobrani
a/prasa_o_nas/DziennikPolski.pdf

10 marca 2014 rozpoczęła się akcja informacyjno-edukacyjna zorganizowana przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie. Na rogu ulic Siennej i Westerplatte stanął specjalny
namiot informacyjny, w którym mieszkańcy Krakowa mogli uzyskać praktyczne informacje na temat
wymiany paleniska węglowego na ogrzewanie ekologiczne.,
Do końca roku mobilne punkty mają powstać w kolejnych dzielnicach miasta. Ich lokalizacja będzie
zależna od stopnia zainteresowania mieszkańców.

