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Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski
Szanowny Panie Prezydencie,
w związku z podjęciem uchwały zakazującej stosowania węgla i drewna w celach grzewczych na
terenie Krakowa konieczna będzie wymiana kilkudziesięciu tysięcy palenisk opalanych węglem.
Duża część użytkowników tych palenisk to ludzie starsi oraz biedni, którym bez aktywnej pomocy ze
strony miasta ciężko będzie przejść przez skomplikowany proces zamiany ogrzewania i pozyskania
dopłat do rachunków za energię. Ludzie najubożsi nie mogą zostać pozostawieni bez pomocy.
Niezbędne jest powołanie jednego punktu informacyjnego i doradczego w strukturach Urzędu
Miasta. Działania takiego punktu powinny obejmować:
1. kompleksowe doradztwo przy wymianie źródła ciepła, a także w ubieganiu się o dotację na
wymianę instalacji i dopłaty do wyższych kosztów ogrzewania;
2. pomoc dla ludzi starszych oraz tych dla których przejście przez proces wymiany instalacji
grzewczej jest niemożliwy bądź bardzo ciężki;
3. doradztwo w zakresie termomodernizacji domów i mieszkań (program taki prowadzony jest
m.in. w Poznaniu);
4. analizę zapotrzebowania na środki finansowe w ramach programu osłonowego oraz dotacje

do wymiany źródeł na paliwa stałe;
5. pozyskiwanie środków krajowych i UE na dotacje do wymiany źródeł, doradztwo i programy
termomodernizacji budynków i mieszkań;
6. szeroko zakrojoną kampanię informacyjną docierającą do posiadaczy pieców węglowych –
zachęcającą do ich wymiany i pokazującą korzyści z tego wynikające;
7. kampanię informacyjną wspierającą realizację uchwały o zakazie stosowania paliw stałych w
celach grzewczych, w sektorze komunalnym w Krakowie.
Zwracamy się też do Pana Prezydenta z wnioskiem o znaczne zwiększenie budżetu na wdrażanie
programu osłonowego w 2014 r. Jesteśmy przekonani, że środki zabudżetowane obecnie, tj. 70 tys.
zł na 2014 r., są znacznie niższe niż rzeczywiste potrzeby. Przy założeniu średniej dopłaty do
zwiększonych kosztów ogrzewania na poziomie 1000 zł w skali roku, z pomocy w ramach tego
budżetu skorzysta jedynie 70 gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę, że źródeł opalanych
węglem w Krakowie jest 30 – 50 tys., pozostawienie tak niskiego budżetu oznacza, iż nie planuje się
aktywnego procesu wymiany źródeł niskiej emisji w 2014 r. Jeśli proces wymiany pieców na paliwa
stałe ma zakończyć się w 2018 r., to w nadchodzącym roku powinno zostać zlikwidowanych co
najmniej 8 tys. źródeł.

Kolejną kwestią jest zapewnienie prefinansowania kosztów wymiany źródła ciepła dla ludzi
najuboższych, którzy nie mają możliwości sfinansowania wymiany z własnych środków i
oczekiwania na refundację w postaci dotacji. Zarządzanie tym procesem z pewnością ułatwiłoby
powstanie wyżej wspomnianego centrum.
Zwracamy się również z pytaniem o plany rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej do 2018 r. Ciepło
sieciowe stanowi najtańszą alternatywę dla ogrzewania paliwami stałymi w instalacjach domowych
– dlatego też szczególny nacisk należy położyć właśnie na rozwój sieci ciepłowniczej. Chcielibyśmy
aby Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie jak najszybciej przygotowało plany
rozwoju sieci do 2018 r. (łącznie ze specyfikacją ulic, na które sieć będzie rozszerzona oraz liczbą
palenisk na paliwa stałe, które będą wymienione każdego roku), tak aby poszczególni mieszkańcy
wiedzieli czy w przeciągu najbliższych pięciu lat będą mogli podłączyć się do sieci ciepłowniczej.
Chcielibyśmy się również dowiedzieć ile palenisk na paliwa stałe zostanie zlikwidowanych w
ramach rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej z funduszy uzyskanych już z programu KAWKA,
zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z wyrazami szacunku,
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