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1. Działania związane z ograniczaniem emisji powierzchniowej: 

• likwidacja tradycyjnych palenisk domowych: 

‒ Urząd  Miasta  Krakowa ze  środków  Gminnego  Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (do końca 2009 roku) i 

ze środków budżetu Miasta (od dnia 1 stycznia 2012 r.)

‒ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w ramach 

programów skierowanych do właścicieli budynków, w których 

wykorzystywane są piece na paliwa stałe oraz poprzez rozbudowę

sieci ciepłowniczej w mieście

• rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej.

Działania na rzecz poprawy jako ści powietrza
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3. Wymiana taboru autobusowego na spełniający europejskie normy czystości 

spalin: zakup 100 szt. nowych autobusów (lata 2008 – 2010).

Działania na rzecz poprawy jako ści powietrza.
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5. Rozwój systemu Zarządzania ruchem:

• pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej,

• poprawa warunków ruchu dla pieszych 

i rowerzystów,

• Obszarowy system Sterowania Ruchem 

i System Nadzoru Ruchu Tramwajowego 

– nadanie priorytetu linii Krakowskiego Szybkiego 

Tramwaju 

Działania na rzecz poprawy jako ści powietrza.

4. Budowa ścieżek rowerowych (ZIKiT - lata 2008 – 2010) 

• Wykonane samodzielnie – 4150 m,

• Wykonane w ramach przebudowy ulic i placów  

– 15.810 m.
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6. Działania promocyjne i edukacyjne:

• coroczna kampania Europejski Tydzień
Zrównoważonego transportu i Europejski 
Dzień bez Samochodu,

• Projekt CiViTAS CARAVEL: „Marketing 
zrównoważonej mobilności”, „Miejska 
wypożyczalnia rowerów”.

Działania na rzecz poprawy jako ści powietrza.

• Kampania „Nie spalaj odpadów 
w piecach” – ulotka i spot 
edukacyjny,
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Likwidacja palenisk domowych

ROK

NISKA EMISJA - osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkanio we

Zrealizowane wydatki 
GFOŚiGW

Zlikwidowana 
ilość pieców

Zlikwidowana 
ilość kotłowni

Ilość
zainstalowanych 

odnawialnych 
źródeł energii

Podłączenie 
ciepłej wody 
użytkowej

1995 317 098,00 zł 1 771 12
1996 761 506,00 zł 3 281 33
1997 558 686,00 zł 2 207 24
1998 280 281,00 zł 1 261 16
1999 304 955,00 zł 1 237 27
2000 279 682,00 zł 1 038 18
2001 283 007,00 zł 658 11
2002 506 173,00 zł 844 23
2003 732 019,00 zł 1 108 29
2004 833 296,00 zł 1 306 30
2005 823 865,00 zł 1 240 29
2006 705 114,00 zł 1 160 19 3
2007 983 781,95 zł 1 327 29 27
2008 1 449 701,64 zł 443 12 80 2
2009 2 993 453,96 zł 650 13 182 3

OGÓŁEM 1995-2009 11 812 619,55 zł 19 531 325 292 5
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Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krak owa

• Rada Miasta Krakowa uchwałą nr XXI/275/11 z dnia 06 lipca 2011 r. przyjęła Program 
Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, określający zasady udzielania dotacji 
celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska obejmujące:
� trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:

� podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

� ogrzewanie gazowe,

� ogrzewanie elektryczne, 
� ogrzewanie olejowe,
� odnawialne źródło energii, 

� instalację odnawialnego źródła energii, 

� podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk gazowych

� O dotację mogą starać się podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, 
w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy 
oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami 
prawnymi.

• Gmina Miejska Kraków planuje realizację tego przedsięwzięcia w układzie wieloletnim, a 
na rok 2012 przeznaczyła na ten cel 1 500 000 zł. Dnia 12 grudnia 2011 został ogłoszony 
nabór wniosków o dotację, który potrwa do 31 stycznia 2012 r.
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System ciepłowniczy Krakowa
• 70% zasobów kubaturowych miasta zasilanych w oparciu o miejską sieć

ciepłowniczą
• łączna długość sieci ciepłowniczej – 769 km
• coroczny wzrost powierzchni obiektów ogrzewanych przez MPEC
• obejmowanie zasięgiem sieci ciepłowniczej terenów inwestycyjnych. 

System ciepłowniczy Krakowa.

Mapa sieci MPEC S.A. w Krakowie (źródło: www.mpec.krakow.pl)
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach

Dz.U.10.185.1243 jednolity tekst 

Art. 71 . Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami 

odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Przepisy prawne dot. ograniczenia spalania odpadów w piecach 
grzewczych
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

Dz.U.08.25.150 jednolity tekst 

Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie  środowiska w zakresie objętym 
właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 
pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych 
lub funkcjonariuszy straży gminnych.

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą

dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 -
na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i 
przesłuchiwania osób w  zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego;

Przepisy prawne dot. ograniczenia spalania odpadów w piecach 
grzewczych
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W lutym i marcu 2009 roku 
� Przeprowadzono wspólnie ze Strażą Miejską 107 kontroli
� Pobrano i przekazano do analizy 12 próbek
� Wyniki analizy laboratoryjnej wykazały w 8 próbkach spalanie odpadów 

W okresie grzewczym 2009/2010 (od listopada 2009r. do marca 2010r.) 
� Przeprowadzono wspólnie ze Strażą Miejską 140 kontroli .
� Pobrano do analizy 23 próbek
� Wyniki analizy laboratoryjnej wykazały w 17 próbkach spalanie 

odpadów

W okresie grzewczym 2010/2011 (od listopada 2010 r. do 15 kwietnia 2011r.) 
� Przeprowadzono wspólnie ze Strażą Miejską 177 kontroli
� Pobrano do analizy 38 próbek
� Wyniki analizy laboratoryjnej w 20 próbkach wykazały 

spalanie odpadów 

Efekty kontroli spalania odpadów w piecach 
grzewczych
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym

Wprowadzenie zapisów pozwalających na zamieszczanie w planach 
zagospodarowania przestrzennego i w decyzjach o warunkach zabudowy 
ustaleń, co do sposobu ogrzewania nowych obiektów budowlanych, zgodnie 
z zapisami programów ochrony powietrza.

Dla realizacji działań naprawczych jakości powietrza w Aglomeracji 
Krakowskiej niezbędne jest stworzenie możliwości wprowadzania, dla nowych 
obiektów budowlanych:
� nakazu podłączenia do sieci ciepłowniczej, jeśli taka sieć w rejonie  

funkcjonuje,
� zakazu stosowania paliw stałych.

Wymagane zmiany legislacyjne
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Ustawa Prawo budowlane

Wyeksponowanie i  egzekwowanie obowiązku realizacji obiektu budowlanego 
w zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę, w odniesieniu do sposobu 
ogrzewania obiektu. 
W zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, nałożenie 
obowiązku zamieszczenia informacji o sposobie ogrzewania obiektu.

W opinii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie, ustawa Prawo 
budowlane nie daje podstaw prawnych do żądania od inwestora dokumentów dotyczących 
sposobu ogrzewania budynków oddawanych do użytkowania.

Wymagane zmiany legislacyjne
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Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Wprowadzenie przepisów pozwalających na tworzenie „Stref ograniczonej 
emisji komunikacyjnej”.

Wprowadzenie ww. strefy jest głównym elementem działań wyznaczonych w Programie 
ochrony powietrza dla Krakowa, w ramach ograniczania emisji komunikacyjnych.

Wymagane zmiany legislacyjne



15

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Uszczegółowienie zapisów art. 96 Prawa Ochrony środowiska, w zakresie 

zawartości uchwały sejmiku województwa w sprawie rodzaju i jakości paliw 

dopuszczonych do stosowania.

Wymagane zmiany legislacyjne
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