
 

INICJATYWA 600 – 600 dni dla czystego powietrza  

 

Inicjatywa 600 to wspólna inicjatywa samorządów i środowisk działających na rzecz czystego powietrza, 

skupiona wokół jednego celu – pełnego wdrożenia uchwały antysmogowej na terenie gmin otaczających 

Kraków. Do daty wejścia w życie uchwały pozostało około 600 dni.  

W gminach Metropolii Krakowskiej wciąż użytkowanych jest ponad 20 tysięcy kotłów na węgiel i drewno, 

które muszą zostać wymienione zgodnie z wymogami uchwały antysmogowej. Oznacza to, iż każdego 

dnia w sąsiedztwie Krakowa powinno być wymienianych ponad 30 starych kotłów.  

Samorządy przystępujące do Inicjatywy 600 wyrażają pełną determinację w osiągnięciu celu, jakim jest 

wdrożenie uchwały antysmogowej oraz jej egzekwowanie od 1 stycznia 2023 roku. Na terenie każdej z 

gmin przystępujących do inicjatywy funkcjonują już punkty, w których mieszkańcy mogą otrzymać 

pomoc przy uzyskaniu dotacji na wymianę starego pieca i docieplenie domu. Przekonanie właścicieli 

kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych do wymiany starych źródeł ciepła wymaga pełnej mobilizacji 

zarówno ze strony samorządów jak i mieszkańców gmin otaczających Kraków. Ten cel jest możliwy do 

osiągnięcia. Żadna osoba korzystająca z urządzeń wymagających wymiany na mocy uchwały 

antysmogowej nie może zostać pozostawiona bez pomocy.  

Gminy  przystępujące  do Inicjatywy 600 zobowiązują się do prowadzenia kampanii informacyjnej 

opartej na trzech kluczowych kwestiach:  

1. Termin wejścia w życie uchwały antysmogowej: 1 stycznia 2023 r. w zakresie wymiany 

pozaklasowych kotłów (poniżej 3 klasy);  

2. Możliwości uzyskania dotacji na wymianę starego źródła ciepła i termomodernizację domu; 

3. Konsekwencje niedostosowania się do wymogów uchwały antysmogowej.  

 

W ramach wsparcia działań prowadzących do celu jakim jest wyeliminowanie najbardziej emisyjnych 

źródeł ciepła w “obwarzanku” krakowskim, Miasto Kraków przeznaczy po 30 tys. złotych dla gmin 

przystępujących do niniejszej inicjatywy – środki te będą mogły być wykorzystane na działania 

przyspieszające wymianę starych kotłów na węgiel i drewno, w szczególności na bezpośrednie dotarcie 

do mieszkańców, którzy korzystają ze starych urządzeń grzewczych i przekonania ich do zmiany systemu 

ogrzewania. 

Gminy będące sygnatariuszami tej inicjatywy raz na kwartał będą sprawozdawać o postępach w wymianie 

wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ich terenie, a Miasto Kraków będzie informować opinię publiczną o 

efektach tych działań. 

Licznik, który dziś uruchamiamy odliczać będzie czas do 31 grudnia 2022 r. i alarmować jak mało dni 

zostało do wejścia w życie uchwały antysmogowej, tak by ten czas powinien został wykorzystany na 

intensywną kampanię informacyjną. Wykorzystajmy te 600 dni na poprawę jakości  powietrza – zarówno 

w Krakowie jak i całej metropolii krakowskiej.  

 


