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 W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia  

23.03.2021 r. uprzejmie informuję: 

 

 AD1. W 2020 roku Gmina Miejska Kraków za pośrednictwem Wydziału ds. Jakości 

Powietrza realizowała Program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe. Ww. Program 

zastąpił Program Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa (PONE), którego realizacja 

zakończyła się w 2019 roku i skierowany był do beneficjentów, którzy uprzednio złożyli wnioski 

w ramach PONE, ale zostały one odrzucone lub pozostały bez rozpatrzenia z powodu 

stwierdzonych braków formalnych. Dotacje udzielane były na realizację trwałej zmiany systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, w tym likwidację 

dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe. W ramach dotacji udzielonych i rozliczonych  

w 2020 r. na terenie Krakowa wymienione zostały 22 systemy grzewcze na paliwo stałe.  

 

AD.2 W związku z realizacją Programu likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe  

w 2020 roku udzielono 35 dotacji na łączną kwotę 299 262,60 zł, z czego beneficjenci rozliczyli 

poprawnie 20 dotacji, na które wydatkowano kwotę 174 528,74 zł.  

 

 AD.3 i 4 W dniu 16 października 2019 r. Gmina Miejska Kraków dołączyła do realizacji 

Programu Czyste Powietrze na podstawie podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Krakowie 

dotyczącego współpracy w zakresie wspólnej realizacji Programu. W ramach tej współpracy  

w Urzędzie Miasta Krakowa istnieje m.in. możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie oraz 

płatność przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Krakowa. W 2020 r.  

w Urzędzie Miasta Krakowa nie został złożony żaden wniosek o płatność, dotyczący zmiany 



 

systemy ogrzewania. Instytucją odpowiedzialną za koordynację programu Czyste Powietrze  

na terenie województwa małopolskiego jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w związku z tym proszę o kontakt z tą instytucją w celu 

uzyskania odpowiedzi na pytania zawarte w punktach 3 i 4, gdyż Urząd Miasta Krakowa nie jest  

w posiadaniu takich danych. 

 

 

z up. Prezydenta Miasta Krakowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat  

2. JP-03 a/a 
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