Kraków działa na rzecz czystego powietrza
2018-10-05
Przed nami kolejny sezon grzewczy. Miasto od lat prowadzi zdecydowane działania na rzecz poprawy
jakości powietrza: udziela dotacji na likwidację pieców, prowadzi program osłonowy dopłat do
rachunków za ogrzewanie ekologiczne a straż miejska kontroluje spalanie odpadów. Gmina Miejska
Kraków realizuje również pilotażowy program termomodernizacji budynków, który jest uzupełnieniem
wcześniejszych programów realizowanych w mieście.

- W sumie w ostatnich pięciu latach w Krakowie zlikwidowano ponad 20 tys. palenisk. Nie ma
drugiego takiego miasta w Polsce, w którym proces ograniczania niskiej emisji przebiegałby tak
szybko jak w Krakowie – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.
Tylko w latach 2012-2018, w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) zlikwidowano
w Krakowie ok. 22,5 tys. pieców węglowych (w 2012 r. – 391, w 2013 r. – 1846, w 2014 r. –
2198, w 2015 r. – 2315, w 2016 r. – 4242, w 2017 r. – 6071, w 2018 r. szacowana liczba to ok.
5500). Oznacza to, że na terenie miasta do usunięcia w 2019 r. pozostanie ok. 4 tys. palenisk.
Od początku 2018 r. do 4 października wpłynęło ok. 859 wniosków o wymianę pieców.
Mieszkańcy do 31 grudnia mogą składać wnioski o dofinansowanie do 60 proc.
kosztów kwalifikowanych inwestycji. W latach 2015-2017 łączna liczba udzielonych dotacji
to 175,3 mln zł. Co ważne, do środy, 10 października należy złożyć wnioski rozliczeniowe za
zrealizowaną w 2018 r. wymianę pieców.
Uzupełnieniem PONE jest pilotażowy program termomodernizacji budynków. Wnioski są
przyjmowane do piątku, 5 października. Maksymalna łączna wysokość dotacji to 100 proc.
kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 50 tys. zł). Beneficjentami programu mogą zostać
osoby, w przypadku których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250 proc. kryterium
dochodowego w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
Kraków pomaga również osobom, które wymieniły piece na ogrzewanie proekologiczne,
zwracając różnicę w rachunkach. W ramach Lokalnego Programu Osłonowego w latach
2014-2018 Miasto udzieliło świadczeń na kwotę blisko 5,9 mln zł.
W ostatnich latach zintensyfikowane działania prowadzi również straż miejska. Od 2015 do
2018 r. funkcjonariusze przeprowadzili ponad 20 tys. kontroli pieców i kotłów węglowych pod
kątem spalania odpadów. Nałożono blisko 650 mandatów karnych na kwotę 82,3 tys. zł,
ponadto pouczono blisko 450 osób.
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