Druk nr…..

Projekt Radnego Miasta Krakowa

Uchwała Nr …………/……….. /2015
RADY DZIELNICY III PRĄDNIK CZERWONY
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie: Wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. podjęcia działań skutkujących poprawą
jakości powietrza na obszarze miasta Krakowa.
Na podstawie § 3 pkt 3) lit k. uchwały nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie
organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.03.2014 r.
poz. 1839) Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwala, co następuje:

§1.
W związku z pogarszającą się jakością powietrza na obszarze miasta Krakowa wnioskuje się do Prezydenta
Miasta Krakowa o podjęcie następujących działań:
1) opracowanie i upublicznienie interaktywnej mapy pieców węglowych obejmującej swym obszarem
miasto Kraków,
2) wdrożenie pilotażowego programu dofinansowania odnawialnych źródeł energii wspomagających
ogrzewanie budynków mieszkalnych,
3) wprowadzenie programu badania jakości spalin będących efektem ogrzewaniu budynków,
4) wydłużenie czasu obowiązywania Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą
zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania,
5) opracowanie i upublicznienie elektronicznego generatora wniosków składanych w ramach: Lokalnego
Programu Osłonowego oraz Programu Ograniczania Niskiej Emisji,

6) wypracowanie nowych założeń polityki parkingowej, które uwzględnią rekomendacje Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
7) wzmocnienie preferencji dla komunikacji miejskiej i innych środków transportu publicznego,
8) zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów.
§2.
1. Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o dokonanie zmiany zasad przyznawania dofinansowania
pieców węglowych z gotówkowych na bezgotówkowe.
2. Proponuje się zastąpienie dotacji gotówkowej, zleceniem realizowanym bezpośrednio przez firmy
wybrane przez Urząd Miasta Krakowa w przetargach publicznych obejmujących poszczególne części
miasta np. dzielnice.
3. W ramach bezgotówkowej wymiany pieców węglowych na inne źródła ciepła należy wprowadzić
obowiązek likwidacji istniejących palenisk węglowych a nie tylko sam montaż innego źródła ogrzewania
budynku.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:
Uchwałę podejmuje się w związku z wnioskami i postulatami mieszkańców Dzielnicy III Prądnik Czerwony
oraz obserwowanym pogorszeniem jakości powietrza na terenie miasta Krakowa i Dzielnicy III Prądnik
Czerwony.

