UCHWAŁA NR XXV/418/15
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie: kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w spawie rozwoju sieci ciepłowniczej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się kierunki działania Prezydenta Miasta Krakowa polegające na przeprowadzeniu
analizy UCHWAŁY NR CXIX/1870/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe" na lata 2014 – 2029 pod kątem:
a. Zasadności rozbudowy sieci ciepłowniczej o niskich walorach ekonomicznych dla celów
podniesienia efektywności ekologicznej i poprawy stanu powietrza, z uwzględnieniem skutków takiej
rozbudowy dla zmiany polityki cenowej w zakresie cen ciepła.
b. Zasadności opracowania w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy planami
przedsiębiorstwa energetycznego (MPEC SA) a uchwalanymi przez Radę Miasta Krakowa
założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przewidzianego
w prawie energetycznym projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
dla obszaru gminy lub jej części.
c. Zasadności zawarcia stosownej umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi celem realizacji
rozwoju sieci o wysokich walorach ekologicznych i niskiej efektywności ekonomicznej.
§ 2. Analiza, o której mowa w § 1 powinna uwzględniać interes odbiorców końcowych, możliwości
finansowe Gminy Miejskiej Kraków oraz następujące czynniki i uwarunkowania:
a. wpływ przedmiotowych działań na system cieplny,
b. wpływ na ewentualną utratę ciepła w przesyle,
c. wpływ ewentualnych strat ciepła na koszt dla wszystkich odbiorców ciepła,
d. szacunek kosztów odbioru ciepła dla nowo podłączonych odbiorców końcowych w porównaniu
z alternatywnymi źródłami grzewczymi o wysokich walorach ekologicznych,
e. szacunek kosztów rozbudowy sieci realizowanej z budżetu gminy w oparciu o umowę, o której
mowa w par. 1 pkt c,
f. wielkość potencjalnej skali likwidacji palenisk zrealizowanych w oparciu o umowę, o której
mowa w par. 1 pkt c pod względem osiągnięcia właściwego efektu ekologicznego,
g. długofalowe koszty utrzymania sieci w zabudowie rozproszonej z uwzględnieniem kosztu
dostarczania ciepła odbiorcom końcowym,
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h. możliwość finansowania rozbudowy sieci ciepłowniczej o niskiej efektywności ekonomicznej ze
środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego
według określonego zakresu działania zawartym w dokumencie pn.: Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Małopolskiego
na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 4 - REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA).
§ 3. O podjętych krokach zgodnie z § 1 Prezydent Miasta Krakowa poinformuje Radę Miasta
Krakowa w przeciągu 6 miesięcy od przyjęcia niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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