W Krakowie poszerzono kr¹g osób, którym przys³uguje pomoc finansowa na zmianê systemu ogrzewania na proekologiczny

STAWIAMY NA CZYSTE POWIETRZE!
Nie ma chyba wa¿niejszej sprawy dla mieszkañców naszego miasta jak powietrze, którym
oddychamy. W³adze Miasta Krakowa systematycznie od lat prowadz¹ dzia³ania, które maj¹
wp³yn¹æ na to, aby minimalizowaæ skutki zanieczyszczenia. Efekty s¹ zauwa¿alne. To w³anie
na tle ca³ej Polski krakowianie s¹ najbardziej zaanga¿owani w proces wymiany pieców wêglowych. Miejskie dzia³ania to nie tylko kampanie promocyjne  to przede wszystkim pomoc finansowa dla mieszkañców, którzy decyduj¹ siê na zmianê ogrzewania na proekologiczne.
Jeszcze w roku 2016 w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa
(PONE) mo¿na by³o wymieniæ systemy ogrzewania uzyskuj¹c 100% dofinansowania, w kolejnych
latach 80% (2017 rok), a w 2018 do 60%. Niestety pozosta³o jeszcze oko³o 8000 tysiêcy palenisk, które powinny zostaæ wymienione. Dlaczego nie wszyscy korzystaj¹ z oferty miasta? Czêstym argumentem mieszkañców, którzy nie wymienili ogrzewania na proekologiczne w roku
2016, jest brak pozosta³ych pieniêdzy. Maj¹c na
wzglêdzie najubo¿szych, a tak¿e zachêcaj¹c innych do wymiany pieców, Rada Miasta Krakowa
wprowadzi³a nowe rozwi¹zania, które umo¿liwiaj¹
otrzymanie dodatkowego dofinansowania. Dwie
uchwa³y zosta³y przyjête 28 marca 2018 i wesz³y
ju¿ w ¿ycie.

DLA KOGO NOWE PRZEPISY?
Nowe mo¿liwoci uzyskania dofinansowania
skierowane s¹ do mieszkañców Krakowa znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji finansowej, którzy
nie przeprowadzili trwa³ej zmiany systemu ogrzewania.
W tym celu nale¿y zg³osiæ siê do Filii Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krakowie w³aciwej dla miejsca zamieszkania. Zg³aszaæ mog¹
siê osoby i rodziny, które znajduj¹ siê w trudnej
sytuacji ¿yciowej i których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego, czyli 1268 z³ netto
w przypadku osoby samotnej i 1028 z³ netto na
osobê w przypadku rodziny. Warunkiem podstawowym jest ubieganie siê o otrzymanie dofinansowania w ramach programu PONE, czyli Programu Ograniczanie Niskiej Emisji (dofinansowanie

Kopciuchom mówimy NIE!
Pierwsza uchwa³a RMK nr XCVIII/2556/18 jest
w sprawie podwy¿szenia kryterium dochodowego
uprawniaj¹cego do przyznania wiadczenia pieniê¿nego z pomocy spo³ecznej w formie zasi³ku
celowego na przeprowadzenie trwa³ej zmiany systemu ogrzewania na paliwie sta³ym na system
proekologiczny. Uchwa³a ta podwy¿szaj¹c próg
dochodowy poszerzy³a kr¹g osób uprawnionych
do uzyskania pomocy.
Druga uchwa³a nr XCVIII/2555/18 w sprawie
przyjêcia programu os³onowego dotyczy osób,
które przeprowadzaj¹ trwa³¹ zmianê systemu
ogrzewania opartego na paliwie sta³ym na system
proekologiczny. Okrela ona cele i za³o¿enia
udzielanej pomocy.

takie mo¿na uzyskaæ sk³adaj¹c stosowne dokumenty w Wydziale ds. Jakoci Powietrza Urzêdu
Miasta Krakowa). O pomoc mog¹ ubiegaæ siê
osoby, które maj¹ prawo w³asnoci do nieruchomoci, u¿ytkowanie wieczyste, ale tak¿e ograniczone prawa rzeczowe lub stosunki zobowi¹zaniowe, czyli lokal wynajmuj¹ lub dzier¿awi¹. W takiej sytuacji tylko trzeba mieæ zgodê wiêkszoci
wspó³w³acicieli lub administracji budynku.
Po rozpoznaniu przez pracownika socjalnego
MOPS sytuacji ¿yciowej zainteresowanego uzyskamy pomoc finansow¹ na wk³ad w³asny do
kosztów wymiany ogrzewania.
Co jednak w sytuacji gdy nie bêdziemy mogli
skorzystaæ z Programu PONE? Równie¿ mo¿emy

staraæ siê o dofinansowanie przyznawane przez Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej. W tej sytuacji bêdziemy
musieli przedstawiæ w MOPS dokumenty powiadczaj¹ce tytu³ prawny
zajmowanego przez nas lokalu oraz
dotycz¹ce planowanej wymiany systemu ogrzewania, a nastêpnie dokumenty potwierdzaj¹ce wykonanie inwestycji.
CZY JEST POMOC
PO ZMIANIE SYSTEMU
OGRZEWANIA?
Dla mieszkañców Krakowa , którzy
wymienili piec po 13 wrzenia 2011
r na ogrzewanie gazowe, elektryczne,
olejowe lub z miejskiej sieci, zosta³
utworzony Lokalny Program Os³onowy. Jest to dofinansowanie nawet do
100% ró¿nicy kosztów ogrzewania.
Przeciêtna kwota dofinansowania w
roku 2017 wynosi³a 971 z³. Natomiast w pierwszym kwartale 2018
roku, po wprowadzeniu korzystniejszych przepisów dla najubo¿szych
mieszkañców, wysokoæ dofinansowania wynosi³a przeciêtnie1279 z³.
Zg³aszaæ siê mog¹ osoby i rodzinny,
których dochód nie przekracza 3170
z³ netto na miesi¹c w przypadku osoby samotnej lub 2313 z³ netto na osobê w przypadku rodziny. Wszystkie
formularze oraz pomoc w ich wype³nieniu mo¿na uzyskaæ w filiach Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
GDZIE MO¯NA UZYSKAÆ
INFORMACJE?
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce
Programu Ograniczania Niskiej Emisji mo¿na uzyskaæ w Punktach Informacyjno-Doradczych Wydzia³u ds.
Jakoci Powietrza Urzêdu Miasta
Krakowa:
l al. Powstania Warszawskiego 10,
Urz¹d Miasta Krakowa daje dobry przyk³ad i wymienia
l os. Zgody 2,
piece na proekologiczne w podleg³ych sobie placówkach, jak
l ul. Wielicka 28a,
np. w Klubie Dukat (Grêba³ów) i Klubie Herkules (Branice)
lub telefonicznie pod numerem info- Orodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
linii 12 616 88 48.
CZY WARTO?
sta³ych. Ponadto, do czasu wejcia w ¿ycie tych
Na to pytanie musimy odpowiedzieæ sobie sami.
Wymiana systemu ogrzewania to nasz osobisty
przepisów  w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31
sierpnia 2019 r., na wniosek Prezydenta Miasta
wk³ad, aby w naszym miecie zmienia³a siê jakoæ
powietrza. Zdrowie nasze i najbli¿szych oraz naKrakowa, uchwa³¹ Nr XXXV/527/17 Sejmiku
Województwa Ma³opolskiego z dnia 24 kwietnia
szych s¹siadów jest przecie¿ spraw¹ nadrzêdn¹.
2017 r. wprowadzono tymczasowe ograniczenia w
Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e w ubieg³ym roku
zakresie jakoci paliw dopuszczonych do stosowaSejmik Województwa Ma³opolskiego jednog³onie
przyj¹³ uchwa³ê antysmogow¹, która zak³ada, ¿e
nia, wprowadzaj¹c zakaz stosowania paliw nie
spe³niaj¹cych wyznaczonych kryteriów jakociood 1 lipca 2017 roku w ca³ym regionie mo¿na
montowaæ w nowych domach wy³¹cznie piece do
wych.
Czasu zosta³o zatem niewiele i nie ma podstaw
ogrzewania na paliwa sta³e, spe³niaj¹ce najwy¿sze
do t³umaczenia, ¿e mnie na to nie staæ, bo osoby
normy emisyjne. Stare kot³y musza zostaæ wymiegorzej sytuowane mog¹ dokonaæ wymiany pieca
nione do 2023 r. Obszar Gminy Miejskiej Kraków
na proekologiczny w ca³oci z dofinansowania, a
nie zosta³ objêty powy¿sz¹ uchwa³¹, gdy¿ dla tego
terenu przyjêta zosta³a bardziej restrykcyjna regudodatkowo póniej otrzymaæ dofinansowanie na
korzystanie z dro¿szego paliwa.
lacja. Zgodnie bowiem z uchwa³¹ Nr XVIII/243/
16 Sejmiku Województwa Ma³opolskiego z dnia
Do druku przygotowa³:
15 stycznia 2016 r., która wejdzie w ¿ycie z dniem
MARCIN PIETRZYK
1 wrzenia 2019 r., wprowadza siê na terenie
Fot. autor
Gminy Miejskiej Kraków zakaz u¿ywania paliw

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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