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Zadania objęte wsparciem Programu:

1) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym: 

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

b) zainstalowanie ogrzewania gazowego

c) zainstalowanie ogrzewania elektrycznego

d) zainstalowanie ogrzewania olejowego

2) podłączenie ciepłej wody użytkowej w związku z likwidacją palenisk lub 

kotłowni opalanych paliwami stałymi

3) trwała likwidacja podwójnych systemów grzewczych na przykład węglowo-

gazowych lub węglowo-elektrycznych, w przypadku gdy stary system 

proekologiczny jest niesprawny lub eksploatowany ponad 10 lat

4) instalacja kolektorów słonecznych i pomp ciepła
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Zasady dofinansowania

• do 100 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016

• do 80 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017

• do 60 % kosztów kwalifikowanych dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018

Beneficjenci Programu
1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych:

• osoby fizyczne

• wspólnoty mieszkaniowe

• osoby prawne

• przedsiębiorcy

2. Jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami

prawnymi.
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Wysokość dotacji

Dotację przyznaje się do : 

1. Zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za

każdy kW zainstalowanej mocy, przy czym zapotrzebowanie na ciepło

nie może przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.

2. Zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania w wysokości 900 zł za

każdy kW zainstalowanej mocy niezbędnej do przygotowania ciepłej

wody użytkowej, przy czym zapotrzebowanie na ciepło nie może

przekroczyć 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni.

Maksymalna łączna wysokość dotacji udzielona na podstawie pkt. 1 i 2 nie

może przekroczyć kwoty 8000 zł.

3. Zakupu i montażu instalacji centralnego ogrzewania w wysokości 80 zł

za każdy m2 powierzchni ogrzewanej.
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Wysokość dotacji

4. 3 000 zł za każdy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło oraz

mocy niezbędnej do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej w

przypadku instalacji pompy ciepła, ale nie więcej niż 30 000 zł, przy

czym zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć 100 W/m2

ogrzewanej powierzchni.

5. 1 000 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni apertury – w przypadku

zainstalowania kolektora słonecznego, przy czym maksymalna

powierzchnia apertury, na którą można otrzymać dotację nie może

przekroczyć 5 m2.

Dla przedsiębiorców ubiegających się o dotację, jej wysokość

wynosi 50 % powyższych stawek i kwot.
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Kolejność udzielania dotacji

1. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatruje się według kolejności 

wpływu

2. Uprawnieni do rozpatrzenia wniosku w pierwszej kolejności:

 udokumentowanie przeprowadzenia termomodernizacji i osiągnięcia

zapotrzebowania na ciepło nieprzekraczającego 80 W/m2,

 najemcy lokali komunalnych, objęci Programem pomocy lokatorom, gdzie

wyznaczono termin remontu krótszy niż 6 miesięcy,

 wnioskodawcy posiadający znaczny stopień niepełnosprawności lub

sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami posiadającymi

znaczny stopień niepełnosprawności.

 wnioskodawcy posiadający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej

egzystencji lub sprawujący opiekę nad wspólnie zamieszkującymi osobami

posiadającymi całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.
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Udogodnienia dla wnioskodawców 

przyjęte zmianą uchwały w dniu 17.02.2016 r.

1. Rozliczenia bezgotówkowe – przelew bezpośrednio na konto wykonawcy.

2. Uproszczenie wzorów wniosków o udzielenie dotacji i jej rozliczenie oraz

wzoru umowy dotacyjnej.

3. Rezygnacja z części wymaganych dokumentów, których dostarczenie ma

istotny wpływ na termin rozpatrzenia wniosku np. potwierdzenia od dostawców

ciepła i innych mediów – gaz, prąd.

4. Wyłonienie i sporządzenie listy rekomendowanych przez Gminę Miejską

Kraków wykonawców realizujących zadania w ramach PONE.



Tempo składania wniosków o udzielenie dotacji na zmianę 

systemu ogrzewania na proekologiczny w latach 2014-2016

Liczba wniosków w latach: 2014  – 3085
2015 – 2396
2016 – 2644
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Stan realizacji PONE w 2016 roku 

2 644 – liczba złożonych wniosków o udzielenie dotacji (do 19 sierpnia 2016 r.)

3 200 – liczba udzielonych dotacji (z uwzględnieniem wniosków przeniesionych z lat 

ubiegłych).

70 mln zł – łączna kwota zaangażowanych środków

4 500 – palenisk i kotłowni węglowych przeznaczonych do likwidacji



Stan realizacji PONE w latach 1995-2015

1. Od roku 1995 do 2015: 

• zlikwidowano blisko 24 tysiące pieców

• zlikwidowano ponad 2,6 tysiąca kotłowni 

• zainstalowano ponad 800 odnawialnych źródeł energii.

ROK

LIKWIDACJA  NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE

Zrealizowane wydatki Zlikwidowana ilość pieców Zlikwidowana ilość kotłowni
Ilość zainstalowanych 

odnawialnych źródeł energii 

1995 317 098   1 771 12

1996 761 506   3 281 33

1997 558 686   2 207 24

1998 280 281   1 261 16

1999 304 955   1 237 27

2000 279 682   1 038 18

2001 283 007   658 11

2002 506 173   844 23

2003 732 019   1 108 29

2004 833 296   1 306 30

2005 823 865   1 240 29

2006 705 114   1 160 19 3

2007 983 782   1 327 29 27

2008 1 449 702   443 12 80

2009 2 993 454   650 13 182

2012 2 142 285   375 16 130

2013 14 034 283   1 591 255 1

2014 35 783 722   1 320 878 313

2015 36 400 955 1156 1159 73

OGÓŁEM 

1995-2015
100 173 865   23 973   2 633   809   



Źródła finansowania

1. Budżet Gminy Miejskiej Kraków – środki budżetowe oraz środki z tytułu opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska 

2. NFOŚiGW, WFOŚiGW – Program KAWKA cz.1, Program KAWKA cz.2 - dotacje

3. WFOŚiGW - Program PONE – dotacje i pożyczki

4. RPO WM – Program ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa w ramach 

poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT
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