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REZOLUCJA 

Rady Miasta Krakowa 

do Marszałka i Sejmiku Województwa Małopolskiego 

 

W sprawie: Uchwały antysmogowej dla Małopolski. 

 

 

Rada Miasta Krakowa apeluje o podjęcie wszelkich działań w celu zapewnienia 

realizacji przyjętej w 2017 roku przez Sejmik uchwały antysmogowej. Zakłada ona m.in. 

wymianę w województwie do końca 2022 roku kotłów węglowych, które nie spełniają żadnych 

norm emisyjnych. Dla mieszkańców Krakowa, którzy zupełnie zrezygnowali z pieców 

węglowych, zmiana jakości ogrzewania w gminach ościennych jest kolejnym krokiem 

koniecznym do zrealizowania w walce o czyste powietrze. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Sejmik Województwa Małopolskiego w 2017 roku przyjął uchwałę antysmogową. Jej 

głównym założeniem był od 1 września 2019 roku całkowity zakaz stosowania węgla i drewna 

w kotłach, piecach i kominkach w Krakowie. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz 

wieloletniemu wsparciu ze strony gminy Kraków udało się tego terminu dotrzymać i wymienić 

od 1995 roku ponad 45 tys. palenisk. Ma to wyraźny wpływ na jakość powietrza w naszym 

mieście. Jednak powietrze nie uznaje granic pomiędzy gminami, a dodatkowo ukształtowanie 

terenu powoduje, że czystość powietrza w Krakowie w znaczącym stopniu zależy od czystości 

powietrza w gminach ościennych. Uchwała z 2017 roku zakładała, że w całej Małopolsce do 

końca 2022 roku zostaną zlikwidowane kotły, które nie spełniają żadnych norm, a do końca 

2026 roku te klasy 3 i 4. Od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone ma być także używanie tylko 

tych kominków, które spełniają wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność 

cieplna wynosi co najmniej 80%. Tymczasem w pierwszym półroczu 2021 roku w tzw. 

krakowskim obwarzanku wymieniono tylko 587 pieców, czyli ok.2,7% z wszystkich, które 

powinny być wymienione. Takie tempo nie gwarantuje w żadnym stopniu realizacji zapisów 

uchwały. W związku z tym zaczęły pojawiać się głosy, że należy uchwałę unieważnić lub 

przedłużyć termin wejścia w życie ograniczeń o kilka lat. To spowoduje, że mieszkańcy 

Krakowa, mimo podjętych przez nich działań dalej będą skazani na oddychanie powietrzem, 

które szkodzi ich zdrowiu. Uważamy, że działania informacyjne i organizacyjne podejmowane 

przez Województwo Małopolskiego w celu realizacji ww. uchwały przez gminy są 

zdecydowanie niewystarczające. O tym problemie mówi się od min. 2 lat od kiedy widać, że 

tempo wymiany jest zbyt małe. Nie podjęto jednak zdecydowanych kroków, które poprawiłyby 

ten stan rzeczy. Miasta Kraków pokazało, że da się prowadzić efektywny i skuteczny program 

wsparcia dla mieszkańców w celu wymiany pieców. W trosce o zdrowie mieszkańcy nie 

możemy w związku z tym zaakceptować nieskutecznego działania na poziomie województwa. 


