Ciepło dla Krakowa
wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz

Ciepło dla Krakowa, czyli co?
Ciepło dla Krakowa to program, który powstał z inicjatywy spółek działających na rzecz rozwoju
lokalnego rynku ciepła. W 2010 r. producenci ciepła − krakowska elektrociepłownia w Łęgu,
elektrownia w Skawinie oraz dostawca ciepła w Krakowie − podjęli wyzwanie, aby wspólnie promować
ciepło sieciowe będące najkorzystniejszym rozwiązaniem dla budownictwa wielorodzinnego i o dużej
kubaturze.
Partnerskie relacje pomiędzy EDF Polska, CEZ Skawina i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej S.A. w Krakowie oraz ścisła współpraca z władzami samorządowymi pozwalają partnerom
wspierać inwestorów w zakresie przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej i realizowania programu
kompleksowego wykorzystania ciepła sieciowego.
Patronat nad programem objął Prezydent Miasta Krakowa. Znakiem rozpoznawczym programu stał
się krakowski obwarzanek.

Nasz produkt
Poprzez program Ciepło dla Krakowa promujemy ciepło sieciowe, które jest przeznaczone do
ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Nośnikiem ciepła sieciowego jest gorąca woda wytwarzana w elektrociepłowni lub elektrowni
i przekazywana do sieci ciepłowniczej. Stamtąd ciepło trafia do znajdujących się w budynkach węzłów
cieplnych, w których następuje podgrzanie wody:
· cyrkulującej w instalacji centralnego ogrzewania (c.o.),
· wodociągowej (c.w.u).

Bezpieczeństwo

Komfort
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Cena

Niezawodność

MPEC S.A. w Krakowie

Kim jesteśmy?

Jest zaliczane do najlepszych Przedsiębiorstw
Energetyki Cieplnej w Polsce. Spółka swoją
pozycję osiągnęła dzięki prowadzonej od początku
lat 90. gruntownej modernizacji systemu
ciepłowniczego. Dzięki zrealizowanym przez MPEC
S.A. przedsięwzięciom miejski system
ciepłowniczy charakteryzuje się dużą
efektywnością pracy, o czym świadczy
niezawodność dostaw ciepła. Obecnie spółka
pokrywa 65 proc. zapotrzebowania na ciepło na
terenie miasta Krakowa i Skawiny, dostarczając
energię cieplną do budynków mieszkalnych,
zakładów przemysłowych, instytucji i obiektów
użyteczności publicznej.
www.mpec.krakow.pl

CEZ Skawina S.A.

Kraków

Elektrownia należąca do CEZ Group, jednego z największych koncernów energetycznych w Europie.
Zasila w ciepło Skawinę oraz południowo–zachodnią
część Krakowa. Obecnie jej udział w krakowskim rynku

EDF Polska S.A.

ciepła sieciowego sięga niemal 25 proc. Dostawy do

Jest jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w

systemu ciepłowniczego Krakowa CEZ Skawina

Polsce. Podmioty wchodzące w skład Grupy EDF mają obecnie

rozpoczęła w latach 80., kiedy uruchomiono w zakła-

15 proc. udział w rynku ciepła sieciowego i 10 proc. udział w rynku

dzie produkcję ciepła w procesie skojarzonym.

energii elektrycznej. W krakowskiej elektrociepłowni, która jest

CEZ Skawina od lat konsekwentnie modernizuje

jednym z oddziałów Grupy EDF, wytwarza się ciepło i energię

zakład. Realizowane projekty inwestycyjne mają na

elektryczną w jednym procesie technologicznym, zwanym

celu dostosowanie elektrowni do zaostrzonych

skojarzeniem lub kogeneracją, który pozwala na ograniczenie emisji

wymogów ochrony środowiska oraz zwiększenie

szkodliwych substancji do atmosfery.

efektywności wytwarzania energii elektrycznej

www.edf.pl

i ciepła.
www.cezpolska.pl

Ciepło sieciowe to jeden z niewielu produktów, z którego codziennie korzystają miliony odbiorców
w całej Polsce. W przeciwieństwie do energii elektrycznej czy gazu ziemnego ciepło sieciowe jest
produktem lokalnym, tzn. jest wytwarzane i wykorzystywane zazwyczaj w tej samej miejscowości.
Spotykamy je w naszych domach, zakładach pracy, urzędach, centrach handlowych,
budynkach użyteczności publicznej, obiektach sportowych i w wielu innych miejscach.
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Lista wybranych obiektów w Krakowie, do których jest dostarczane ciepło sieciowe:

Krakowska
w Krakowie

Fabryka
Schindlera.
Oddział Muzeum
Historycznego
Miasta Krakowa

Akademia
Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława
Staszica
w Krakowie

Synagoga Wysoka

Audytorium
Maximum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

Tauron Arena

Park Wodny

Kraków

w Krakowie

Okręgowy
Urząd Miasta

Sąd Okręgowy

Inspektorat Służby

Krakowa

w Krakowie

Więziennej
w Krakowie

Muzeum
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Etnograficzne im.

Ogród Sztuki
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ICE KRAKÓW
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Krajowej
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Muzeum
Inżynierii
Miejskiej

Muzeum
Lotnictwa
Polskiego
w Krakowie

Informacje o programie znajdziesz na: www.cieplodlakrakowa.pl
Zadzwoń: 12 64 65 388, 12 64 66 404, 12 27 78 546
Napisz: kontakt@cieplodlakrakowa.pl

Partnerzy programu:

Partnerzy programu Ciepło dla Krakowa serdecznie dziękują za umożliwienie wykonania zdjęć obiektom umieszczonym w niniejszym folderze. Autor zdjęć: Piotr Piątek

