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Największy problem jakości powietrza w Krakowie stanowi zanieczyszczenie pyłem 

zawieszonym PM10. Według uchwalonego w 2009 r. Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego, udział poszczególnych grup źródeł emisji w stężeniach 

średniorocznych pyłu PM10 w obszarach przekroczeń kształtuje się następująco: 

•źródła powierzchniowe (piece, kotłownie domowe):  57,8 %, 

•źródła liniowe (komunikacja):  39,95 %, 

•źródła punktowe (przemysł):  2,3 % 
 

w aktualizacji POP z września 2013 r. : 

powierzchniowe 42,25%, liniowe 17,01 i przemysł 21,02%)  

 

Przekroczenia wartości dopuszczalnych  średniodobowych  

pyłu zawieszonego PM10 w roku 2011: 

•stacja przy al. Krasińskiego   -  200 dni, 

•stacja przy ul. Bulwarowej  - 174 dni, 

•stacja przy ul. Bujaka  -  127 dni  

przy dopuszczalnej częstość przekroczeń wynoszącej 35 dni w roku kalendarzowym 
 

Przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 : 

•w roku 2011 i 2012  – po 9 dni    

•w sezonie grzewczym 2012/2013 – 2 dni 

 

 

Główne problemy jakości powietrza w Krakowie 
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Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

1. Od roku 1995 dofinansowujemy wymianę pieców zgodnie z opracowanym 

przez Miasto Programem Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE). W rezultacie:  

 - zlikwidowano około 20 tysięcy pieców 

 - zlikwidowano 350 większych kotłowni  

 - zainstalowano ponad 290 odnawialnych źródeł energii.  

 W 2013 Miasto zarezerwowało na ten cel kwotę 22,3 mln. zł. W tym 9,5 mln zł. 

Dotacji i 10,0 mln zł. pożyczki z WFOŚiGW. 
 

2. Od roku 2009 prowadzimy kontrole palenisk domowych dotyczące spalania 

odpadów.  

W sezonie grzewczym 2011/ 2012 r.  przeprowadzono ponad 1300 takich 

kontroli (średnio ponad 200 kontroli miesięcznie).  

 Przy okazji kontroli prowadzona jest akcja uświadamiająca mieszkańców  

o szkodliwości spalania odpadów i zachęcająca mieszkańców Krakowa do 

zmiany sposobu ogrzewania. 
 

3. Przystąpiliśmy do inwentaryzacji czynnych pieców na paliwo stałe na terenie 

miasta Krakowa. Doświadczenia zdobyte przy realizacji pilotażowej 

inwentaryzacji wskazują problem właściwego rozpoznania liczby pieców 

rzeczywiście użytkowanych. Okazało się, że ze zidentyfikowanych  

      w inwentaryzowanym terenie 477 pieców, czynnych jest tylko 164. 
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Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

Aktualnie, na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska, przeprowadzona 

została inwentaryzacja palenisk na paliwa stałe w obszarze obejmującym 

Dzielnice I i II oraz niewielki fragment Dzielnicy VIII.  

Zinwentaryzowano 5891 szt. czynnych pieców na paliwo stałe. 
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Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

4. W 2012 r. zawarliśmy Porozumienie z:   Województwem Małopolskim, 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, dostawcami energii cieplnej, 

elektrycznej i gazu w ramach którego mieszkańcom Krakowa likwidującym 

piece węglowe oferowana jest pomoc, w tym finansowanie inwestycji do 100% 

kosztów. 
 

5. Gminna Spółka MPEC S.A. rozbudowuje system ciepłowniczy i realizuje   

program „Zmień system ogrzewania”, gdzie na własny koszt wykonuje węzły 

cieplne i przyłącza do budynków ogrzewanych węglem, które są w zasięgu.  

      W latach 2008 – 2012 zlikwidowano kotłownie węglowe w 45 budynkach  

      i  piece węglowe w 76 budynkach. W ramach inwestycji  

      strategiczno-rozwojowych, w latach 2005 – 2012 do miejskiej sieci  

      ciepłowniczej przyłączono   689 nowych obiektów i wybudowano ponad  

      60 km   nowej sieci ciepłowniczej, wymieniono 132 km sieci oraz 535  

      węzłów  cieplnych. 
 

6.    Prowadzimy kampanie edukacyjne:  

• w zakresie szkodliwości spalania paliw w domowych instalacjach grzewczych  

• zachęcające do korzystania z komunikacji miejskiej,  

• zachęcające do korzystania z pojazdów proekologicznych (rowery, samochody 

z silnikami hybrydowymi lub elektrycznymi), między innymi  

w ramach corocznie organizowanego Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu (już 12 razy organizowany w Krakowie) oraz 

Dnia bez Samochodu (już 14 razy organizowany w Krakowie). 
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Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

7.   Dla nowych inwestycji wprowadzamy ograniczenia w stosowaniu paliw 

stałych, mimo że prawo nie daje wprost takich możliwości, poprzez 

odpowiednie zapisy zamieszczane:  

•  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,  

•  w decyzjach o ustaleniu warunków zabudowy  

•  w pozwoleniach na budowę.  

 W zapisach tych wskazujemy, iż z uwagi na ochronę powietrza, pokrycie 

potrzeb cieplnych obiektów należy zapewnić w oparciu o:  

• miejską sieć ciepłowniczą  

• energię elektryczną  

•  lub lokalne źródła na paliwa ekologiczne (gaz, lekki olej opałowy) 

•  lub alternatywne źródła energii (energia słoneczna, geotermalna) 

  z jednoczesnym wykluczeniem w nowych obiektach paliw stałych jako 

podstawowego źródła ciepła). 
 

8.  Wszystkie gminne obiekty użyteczności publicznej mają zapewnione 

ekologiczne, niskoemisyjne sposoby ogrzewania. Nie ma obiektów miejskich 

ogrzewanych paliwami stałymi – ciepło dostarczane jest z miejskiej sieci 

ciepłowniczej lub z instalacji grzewczych opalanych gazem.  

 W latach 2004 – 2007, korzystając ze wsparcia środków Banku Światowego, 

przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację 28 budynków 

oświatowych.  

W roku 2012 ze środków budżetu Gminy, przeprowadzono termomodernizację 

11 obiektów oświatowych. Planuje się jeszcze termomodernizację ok. 300 

budynków. 

 



7 

Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

9. Ograniczamy emisje komunikacyjne – rozbudowa linii tramwajowych, priorytet 

dla Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, budowa ścieżek rowerowych, remonty i 

przebudowy ulic, sterowanie ruchem, pierwszeństwo dla komunikacji miejskiej, 

wymiana miejskiego taboru autobusowego na spełniający europejskie normy 

czystości spalin.  

Przykłady: 

W ramach zadań realizowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 

Transportu, na kilkunastu ciągach komunikacyjnych wdrożono obszarowy system 

sterowania ruchem, a na kolejnych odcinkach planowane jest dalsze wdrażanie 

systemu 
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Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

•  Wybudowaliśmy 125 km ścieżek rowerowych i planowana jest budowa 

kolejnych ścieżek (w roku 2013 około 3 km).  

 

•  Uchwałą Rady Miasta Nr LIII/723/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. uchwalono 

Program Obsługi Parkingowej Urzędu Miasta Krakowa, który zawiera 

faktyczny obszar jaki może być brany pod uwagę do tworzenia strefy płatnego 

parkowania.  

 Celem strefy parkowania jest ograniczenie wjazdu w ścisłe centrum Krakowa 

(strefa A i B) oraz niewątpliwe zmniejszenie ilości pojazdów w strefie C. 

Natomiast w ramach systemu Park&Ride zrealizowano parkingi przy ul. 

Czerwone Maki i przy ul. Balickiej. 

 

•  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. prowadzi systematyczną 

wymianę taboru autobusowego na pojazdy przyjazne środowisku. W roku 

2012 zakupiono 30 autobusów spełniających normę EEV (EURO5+).  

 Aktualnie realizowany jest wieloletni kontrakt zakupu 100 autobusów,  

z którego w tym roku odbierzemy 29 sztuk a w przyszłym 28 pojazdów. 

Wszystkie nowe autobusy będą spełniać najwyższe normy emisji spalin EEV, 

a ich dostawa spowoduje wycofanie z inwentarza części pojazdów 

spełniających najniższe normy emisji spalin Euro 1,2.  

 W najbliższych latach planowany jest zakup 10 sztuk autobusów o napędzie 

elektrycznym. 
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Działania naprawcze jakości powietrza w zakresie ograniczania 

niskiej emisji prowadzone przez miasto Kraków 

 

•  Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/225/07 z dnia 4 lipca  2007 r. przyjęto   

Politykę Transportową dla Miasta Krakowa na lata 2007 - 2015,  

której głównym celem jest stworzenie warunków dla sprawniejszego  

i bezpieczniejszego przemieszczania osób i towarów, przy spełnieniu 

wymogów ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. 
 

 Dla zapewnienia realizacji celów Polityki, obok podstawowych obszarów jak 

planowanie przestrzenne, transport i układ zbiorowy podejmowane są środki  

w obszarze ochrony środowiska: 

 - dążenie do zwiększenia w realizowanych podróżach udziału komunikacji 

zbiorowej oraz ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego), 

 - wprowadzanie do formułowania i oceny wariantów rozwoju systemu 

transportowego Krakowa oceny poziomu emisji i imisji zanieczyszczeń, 

 - promowanie zakupu pojazdów czystych ekologicznie, a docelowo  

uniemożliwienie wjazdu do obszarów śródmiejskich pojazdom  

 nie spełniającym określonych wymagań ekologicznych, 

 - przenoszenie stanów zatłoczenia ruchem na obszary o mniejszej wrażliwości 

środowiskowej, poprawa płynności ruchu z wykorzystaniem zaawansowanych 

systemów zarządzania ruchem, 

 - stosowanie zabezpieczeń przeciw negatywnemu oddziaływaniu infrastruktury 

transportowej na środowisko w tym środków ochrony akustycznej (np. ekrany) 

oraz środków przeciw drganiom (np. torowiska z wibroizolacją). 
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Pomimo realizacji działań naprawczych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi  

w programach ochrony powietrza, prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska (WIOŚ) monitoring wykazuje stężenia substancji 

zanieczyszczających powietrze od kilku lat na podobnym poziomie. 

 

Program naprawczy powinien wprowadzić radykalne rozwiązania uwzględniające 

obowiązujące na dzień dzisiejszy możliwości prawne, z wykorzystaniem art. 96 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

 

Treść art. 96. ”Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia 

negatywnemu oddziaływaniu na środowisko lub na zabytki określić dla terenu 

województwa bądź jego części rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do 

stosowania, a także sposób realizacji i kontroli tego obowiązku”. 

 

 

 

 
 

 

Uwagi do projektu Programu ochrony powietrza z 2013 r. 
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1.Bariery legislacyjne: 
 

• brak możliwości wprowadzenia nakazu stosowania niskoemisyjnych 

źródeł ciepła lub podłączania obiektów do miejskiej sieci 

ciepłowniczej. 

 

 

2.Bariery finansowe: 

 
• wysokie koszty eksploatacyjne ekologicznych systemów grzewczych, 

niekorzystna  struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, 

• koszty przeprowadzenia modernizacji sytemu ogrzewania. 
 
 

 

Bariery w działaniach naprawczych jakości powietrza 
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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 z 2009 r., w ramach ograniczania emisji komunikacyjnych. 

Wymagane zmiany legislacyjne 
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Polityka energetyczna państwa i wprowadzenie  

rozwiązań ustawowych zapewniających:  

- konkurencyjność cen paliw ekologicznych,  

- możliwość stosowania niższych taryf dla ciepła, energii elektrycznej                      

i gazu,  

- wprowadzenie mechanizmów umożliwiających dofinansowywania 

rozwoju (rozbudowy) sieci ciepłowniczych  

Wymagane zmiany legislacyjne 
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