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Rada Miasta Krakowa: 

Przewodniczący Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Paweł 

Ścigalski zainicjował rozmowy z Urzędem Miasta na temat 

przeprowadzenia szkoleń dla radnych dzielnic. Będą oni mogli 

poznać dokładne informacje na temat obowiązujących przepisów 

antysmogowych,  a także możliwości dotacyjnych, z jakich mogą 

skorzystać mieszkańcy w ramach programu PONE. Na spotkaniach 

zorganizowanych dla mieszkańców poszczególnych dzielnic,  radni 

będą przekazywać informacje jak przejść przez procedury zmiany 

systemu ogrzewania. 

 

Straż Miejska: 

Otrzymanych zgłoszeń interwencyjnych: 272 

Skontrolowanych posesji: 450 

Ujawnione w czasie kontroli przypadki spalania odpadów: 69 

Wobec sprawców zastosowano środki karne: 

Nałożono 35 mandaty karne na kwotę 3505 zł, pouczono 34 

sprawców, wobec 1 wszczęto postępowanie zmierzające do 

skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego, 

pobrano 2 próbki popiołu do analizy. 

Ilość rozpatrzonych wniosków: Zgodnie z Zarządzeniem nr 612/2014  Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 

marca br. w sprawie zatwierdzenia prac Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na zadania z 

zakresu ochrony środowiska (…), pozytywnie rozpatrzono 101 wniosków na łączną kwotę: 3 329 973,00 zł. W 

chwili obecnej trwają prace komisji nad przygotowaniem kolejnej listy inwestycji, na które przydzielona 

zostanie dotacja w roku bieżącym. 

Urząd Miasta Krakowa: 

Ilość złożonych wniosków: W lutym wpłynęło ponad 500 wniosków o 

udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. W 

celu określenia zasadności przydzielenia dotacji w ramach PONE,  

przeprowadzane są kontrole nieruchomości dla potwierdzenia obecności 

czynnych  palenisk węglowych, na których likwidację będzie przydzielana 

dotacja w roku 2014. 

Inwentaryzacja: Aktualnie trwa postępowanie w sprawie zamówienia 

publicznego na wykonanie inwentaryzacji pozostałej części Krakowa. 



 

MPEC:  126 budynków w obszarze zinwentaryzowanym ma możliwość podłączenia 

do sieci ciepłowniczej. W tym celu do zarządców zostały wysłane oferty podłączenia 

do sieci ciepłowniczej. Mieszkańcy z 14 budynków wyrazili zainteresowanie. 

Administratorzy tych budynków zostali powiadomieni o konieczności wystąpienia o 

warunki techniczne przyłączenia. 

W ramach wniosków do PONE analizowano podłączenie 11 budynków do sieci 

cieplnej. Duże prawdopodobieństwo podłączenia istnieje dla 7. Dla 3 budynków nie 

ma warunków technicznych ani ekonomicznych przyłączenia. Dla 1 budynku istnieje 

małe prawdopodobieństwo ze względu na uwarunkowania terenowo prawne z 

przejściem sieci przez teren wspólnoty mieszkaniowej. 


