Działania antysmogowe w Krakowie – kwiecień 2014

Podczas sesji Rady Miasta z 18 kwietnia radni
przyjęli zmiany w składzie Komisji Ekologii i
Ochrony Powietrza. Radny Rafał Komarewicz
(Przyjazny Kraków) oraz Jerzy Sonik wyrazili
chęć uczestniczenia w obradach Komisji.
Podczas posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia
Andrzej Guła z Krakowskiego Alarmu
Smogowego
przybliżył
temat
„Termomodernizacja domów, a poprawa
jakości powietrza” przedstawiając prezentację
multimedialną. Stwierdził miedzy innymi, że:
- wsparcie termomodernizacji domów jest
jednym z kluczowych elementów walki ze
smogiem
i
budowy
bezpieczeństwa
energetycznego,
- działania termomodernizacyjne mogą obniżyć zużycie gazu ziemnego nawet do 50 %,
- zmniejszając zapotrzebowanie na ciepło zwiększamy efektywne wykorzystanie dotacji,
- należałoby stworzyć instrumenty wsparcia termomodernizacji domów wraz z wymianą źródła ciepła
(analogicznie do programów funkcjonujących w innych krajach).
Ewa Olszowska-Dej przybliżyła funkcjonowanie Punktu informacyjno-doradczego, stwierdzając, miedzy innymi,
że zainteresowanie Mieszakańców jest bardzo duże. W ciągu dwóch miesięcy działania punktu, wpłynęło 100
wniosków o zasiłek osłonowy.

Urząd Miasta Krakowa
W miesiącu kwietniu wpłynęło 320 wniosków o
udzielenie dotacji celowej na zmianę systemu
ogrzewania z węglowego na proekologiczne.
W kwietniu przeprowadzono 30 kontroli, z czego
21 wykazało niezgodność pomiędzy stanem
faktycznym istniejącego systemu ogrzewania
i stanem opisanym we wniosku o udzielenie dotacji. W kwietniu rozpatrzono pozytywnie 584 wniosków
złożonych do lutego 2014.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej
Koncepcja budowy sieci cieplnej w Krakowie
22 kwietnia 2014 odbyła się konferencja prasowej
w UM Krakowa, gdzie przedstawiono koncepcję
rozbudowy sieci MPEC dla dzielnicy I (Stare
Miasto) oraz części zachodniej dzielnicy II
(Grzegórzki) i północno-wschodniej dzielnicy VII
(Dębniki). MPEC szacuje, że proces jej realizacji
będzie trwał 3-4 lata. Jeśli wszystko poszłoby
zgodnie z planem udałoby się zlikwidować 5258
pieców. Szacunkowy koszt inwestycji to 175 mln.
zł.

Drugi mobilny punkt obsługi klienta
Od 22 do 25 kwietnia na rogu ulic Bosackiej i
Topolowej w godzinach od 15.00 do 18.00 działa
II mobilny punkt obsługi klienta MPEC. W punkcie
tym można uzyskać informacje na temat wymiany
pieców węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

