Już w tym roku Kraków bez węgla
2019-03-27
Już nieodwołalnie i bez żadnych wątpliwości – uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego
o wprowadzeniu w Krakowie od września tego roku całkowitego zakazu palenia paliwami
stałymi jest zgodna z prawem. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. To oznacza, że
czasu na zmianę ogrzewania na ekologiczne jest coraz mniej. Ale na pomoc Miasta cały czas
można liczyć.

Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z decyzji sądu. Uważam, że wycofanie się na
ostatniej prostej z zakazu byłoby zniweczeniem wysiłków tych wszystkich krakowian,
którzy w ostatnich latach zdecydowali się na likwidację pieca. Co więcej, jak mogą
Państwo przeczytać w tym numerze KRAKOWA.PL, powietrze w naszym mieście jest
najlepsze od trzech lat (str. 13). To prawda, że tej zimy sprzyjała nam z pewnością
pogoda, ale trzeba też pamiętać, że tylko w ciągu ostatnich sześciu lat
zlikwidowaliśmy w Krakowie ponad 21 tys. pieców węglowych. To absolutny rekord i
powód do dumy! Po latach doczekaliśmy się w końcu efektów. Na mapach
zanieczyszczeń widać bardzo wyraźnie, że w Krakowie powietrze jest zdecydowanie
lepsze niż w tzw. „obwarzanku”.
Najbliższe miesiące, gdy będziemy się przygotowywać do kolejnego sezonu
grzewczego – po raz pierwszy bez węgla i drewna – będą dla naszego miasta
przełomowe. Do 1 września wszystkie paleniska węglowe muszą być zastąpione
proekologicznymi systemami grzewczymi. Jeżeli ktoś dopiero przygotowuje się do
takiej inwestycji, to powinien pamiętać, że Miasto nadal wspiera takie działania
finansowo.
Przedłużyliśmy okres udzielania dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla miasta Krakowa. Do 30 czerwca 2019 r. mogą Państwo złożyć w Wydziale
ds. Jakości Powietrza kompletny wniosek o dofinansowanie wymiany systemu
ogrzewania, w wysokości nawet do 60 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
Mieszkańcy Krakowa znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, spełniający
kryterium dochodowe, mogą skorzystać z Programu Osłonowego Pomocy Społecznej i
uzyskać dotację nawet do 100 proc. poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Osoby,
które obawiają się zwiększenia wysokości kosztów ogrzewania wynikających z
likwidacji paleniska, namawiam do skorzystania z Lokalnego Programu Osłonowego,
w ramach którego można otrzymać nawet do 100 proc. dofinansowania na pokrycie
różnic kosztów ogrzewania. Zachęcam również, by zwracać się o pomoc do
pracowników Wydziału ds. Jakości Powietrza lub Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, jeżeli w Państwa sytuacji istnieją inne okoliczności uniemożliwiające
wymianę systemu ogrzewania. Zdaję sobie sprawę, że często na przeszkodzie nie
staje brak pieniędzy czy złej woli, ale rozmaite problemy techniczne czy prawne.
Każdy przypadek wtedy jest przez urzędników rozpatrywany indywidualnie i starają
się oni zaproponować formę pomocy jak najlepiej dobraną do okoliczności.
Proszę też, by te informacje przekazali Państwo znajomym, którzy jeszcze pieca nie
wymienili. Jest to o tyle ważne, że po 1 września osoby, które nie dostosują się do
zakazu stosowania paliw stałych będą musiały się liczyć grzywną sięgającą nawet 5
tys. zł.

Nie mam żadnych wątpliwości, że nie ma obecnie drugiego takiego miasta w Polsce,
w którym mieszkańcy byliby tak zdeterminowani we wprowadzeniu rozwiązań
poprawiających jakość powietrza. Bardzo Państwu za to zaangażowanie dziękuję i
wierzę, że wspólnie uda nam się uczynić Kraków miastem wolnym od smogu. Wierzę
też, że będziemy przykładem dla innych polskich miast, szczególnie tych
największych, które mają także największe możliwości, by wspierać mieszkańców w
likwidacji palenisk.
Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
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