Ciepło dla Krakowa
dla Administratorów
Część druga

Program Ograniczania Niskiej Emisji
Jeśli jesteś zarządcą nieruchomości i chcesz dowiedzieć się
więcej na temat zastąpienia paleniska węglowego ekologicznym
ciepłem sieciowym, zachęcamy do zapoznania się z informacjami
zawartymi w tej ulotce.

Pod Patronatem:

www.cieplodlakrakowa.pl

Planując przyłączenie budynku do miejskiej sieci, w pierwszej kolejności
należy złożyć wniosek do MPEC-u o wydanie warunków technicznych
(bezpłatnie i bez zobowiązań). Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne
warunki jego przyłączenia, będziesz mógł zastąpić palenisko węglowe
ekologicznym i bezpiecznym ciepłem sieciowym.
W Krakowie wiele firm i instytucji zjednoczyło siły w walce o poprawę
jakości powietrza. Dzięki ich wspólnym działaniom właściciele budynków,
którzy chcą się definitywnie rozstać z piecami i kotłowniami węglowymi,
mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające nawet do 100 procent
poniesionych kosztów inwestycji.

Zapytaj o szczegóły oferty:
tel. 12 64 65 448
e-mail: piece@mpec.krakow.pl

!

Pamiętaj!

Szacuje się, że w Krakowie jest ok. 30 000 czynnych
źródeł niskiej emisji, które mają niekorzystny wpływ
na zdrowie. Działając razem możemy poprawić
jakość powietrza w Krakowie i likwidować kolejne
trujące paleniska węglowe.
Liczba wniosków, dla których
została wypłacona dotacja

Środki przeznaczone w budżecie UMK
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Jakie są możliwości dofinansowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji?
Skąd?

Na co?

Ile?

Jak?

Z Urzędu Miasta Krakowa

Na wymianę pieca
węglowego na miejską
sieć cieplną lub inne
ekologiczne źródło
energii

Maksymalna wysokość
dopłaty to 900 zł za
każdy kW obliczeniowego
zapotrzebowania na
ciepło budynku, które
nie może przekroczyć
100 W/m2 ogrzewanej
powierzchni

Wypełnij wniosek
o udzielenie dotacji
i złóż go lub wyślij pocztą
wraz z dokumentem
potwierdzającym tytuł
prawny do budynku oraz
wykazem wymaganych
załączników.

Z MPEC SA
al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków
tel. 12 64 65 448

Na przyłączenie budynku
do miejskiej sieci
cieplnej

100 proc. kosztów
związanych z wykonaniem
dokumentacji technicznej
przyłącza i węzła
cieplnego oraz
podłączeniem budynku
do miejskiej sieci
ciepłowniczej poprzez
budowę przyłącza
i węzła cieplnego

Należy zapoznać się
z warunkami
technicznymi MPEC
i po złożeniu wniosku
o dofinansowanie
inwestycji
zakwalifikować
się do Programu
Ograniczania Niskiej
Emisji dla Miasta Krakowa
prowadzonego przez
Urząd Miasta Krakowa

Od producentów ciepła:

Na dofinansowanie
budowy wewnętrznej
instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej
wody

Wysokość
dofinansowania to:
275 zł za kW
w przypadku instalacji
centralnego ogrzewania
i 250 zł za kW
w przypadku instalacji
ciepłej wody — do 25 proc.
poniesionych kosztów

Ofertę skorzystania
z dofinansowania od EDF
Polska albo CEZ Skawina
otrzymasz od spółki
MPEC razem
z umową przyłączeniową.
Warunkiem jest
wcześniejsze uzyskanie
dofinansowania z Urzędu
Miasta Krakowa

Na pokrycie kosztów
ogrzewania z miejskiej
sieci cieplnej lub innego
ekologicznego źródła
energii

W zależności od
uzyskiwanych dochodów,
powierzchni lokalu oraz
rodzaju nowego systemu
ogrzewania

Złóż wniosek
o przyznanie zasiłku
celowego wraz
z niezbędnymi
dokumentami w Miejskim
Ośrodku Pomocy
Społecznej w Krakowie

Wydział Kształtowania
Środowiska Urzędu
Miasta Krakowa
os. Zgody 2
31-949 Kraków
tel. 12 61 68 848
Punkt Obsługi
Mieszkańców
Urzędu Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

EDF Polska
tel. 12 64 66 670
CEZ Skawina
tel. 12 87 78 546
cieplo@cezpolska.pl

Z MOPS
Filia nr 4
os. Szkolne 34
31-978 Kraków
tel. 12 42 57 564
Filia nr 6
ul. Dietla 64
31-054 Kraków
tel. 12 42 32 315
Filia nr 8
ul. Jerzmanowskiego 37
30-836 Kraków
tel. 12 65 91 268
www.mops.krakow.pl

Ciepło sieciowe – komfort i bezpieczeństwo!
Mieszkańcy budynków, w których zlikwidowano paleniska węglowe,
nie muszą już:


obawiać się zaczadzenia,



znosić uciążliwości związanych z noszeniem węgla
i rozpalaniem pieca,



wdychać zanieczyszczeń pochodzących ze spalania węgla,



martwić się ciągłym sprzątaniem pyłu powęglowego
w mieszkaniu.

Pamiętaj!

Przyłączając budynek
do miejskiej sieci,
możesz znacznie zwiększyć
wartość nieruchomości.

!

Więcej informacji na temat
Programu Ograniczania Niskiej Emisji
znajdziesz na www.cieplodlakrakowa.pl
Zadzwoń: 12 64 65 448, 12 64 66 294, 12 27 78 546
Napisz: kontakt@cieplodlakrakowa.pl

Pod Patronatem:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy Programu:

www.cieplodlakrakowa.pl

