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Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie oszczqzdzania energii, przekazanq przez
Pana Rafa+a Komarewicza, Przewodniczalcego Rady Miasta Krakowa 27 grudnia 2022 r.,
uprzejmie informujg.

Dziaiania zwiqzane z oszczednoéciami energii elektrycznej, cieplnej i gazu wynikajqce
z kryzysu energetycznego zosta’ry zintensyfikowane 0d p0’rowy 2022 r. W lipcu 2022 r. komorki
organizacyjne Urzgdu Miasta Krakowa oraz miejskie jednostki organizacyjne 2osta+y
zobowiqzane do przeprowadzenia nastepujqcych dzia%afi:

1) dokonania kontroli uiytkowanych budynkéw pod kqtem energetycznym oraz
uwzglednienia W planach remontowych i inwestycyjnych zakresu robot przyczyniajqcych
sin; do zmniejszenia zuiycia energii,

2) opracowania Iisty bieiqcych dzia’rafi dla ograniczenia zuiycia energii elektrycznej
icieplnej,

3) przygotowania zasad postegpowania na wypadek moiliwych do zaistnienia sytuacji
ograniczefi w dostawach energii.
Po opublikowaniu ustawy z dnia 7 paidziernika 2022 r. 0 szczegélnych rozwiqzaniach

s%u2qcych ochronie odbiorcéw energii elektrycznej W 2023 roku W zwiqzku z sytuacjq na rynku energii
elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z péin. zm.) zarzqdzajacy rhiejskimi jednostkami
organizacyjnymi, 0 ktérych mowa w ustawie, zostali zobowiqzani do wprowadzenia
oszczednoéci zuiycia energii elektrycznej wed1‘ug ww. ustawy.

Dla wszystkich komérek UMK oraz MJO zosta1‘y wydane zalecenia W zakresie
wdroienia rozwiqzari ograniczajqcych zuiycie energii w sposéb niezaburzajqcy realizacjm-3 ich
podstawowych zadafi i zapewniajqcy podstawowe potrzeby uiytkownikow.
Zalecenia objQ’ry m.in.:

1) rnontai czujnikow ruchu sterujqcych oéwietleniem np. w toaletach, przejéciach,
korytarzach,

2) obniienie temperatury ciep’rej wody uiytkowej,



3) ograniczenie iiuminacji obiektéw,
4) ograniczenie czasu oslwietlania terenéw zewngtrznych (np. parki, parkingi, itp.),
5) obniienie temperatury dla ogrzewanych klatek schodowych, korytarzy przejéé

W obszarach Wspoinych,
6) ograniczenie korzystania Iub Wyiqczenie z uiytkowania obiektow niezwiqzanych

Z podstaWoWa1 dziaialnoéciajednostek.
Komérki UMK i MJO zostaiy rowniei zobowiazane do monitorowania zuiycia energii

elektrycznej W poszczegolnych kwartaiach 2023 r. W porownaniu 2 odpowiadajqcymi temu
kwartaiami 2022 r.

Doradcy ds. kiimatu i érodowiska zatrudnieni W Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Klimatu od paidziernika do grudnia 2022 r. przeprowadzili kampanieg edukacyjna
pn. Oszcz¢dzaMY. Celem kampanii byio zachecenie mieszkaficéw Krakowa do dziaiafi
mogqcych przyczynié sie do zmniejszenia zuiycia energii elektrycznej i ciepinej, a tym samym
obniienia rachunkow z tego tytuiu. W ramach kampanii opublikowano serio postow na profilu
Krakow W dobrym kiimacie oraz na portalu Facebook zawierajqcych przykiady konkretnych
dziaiafi pozwalajqcych na oszczcgdnoéé energii. Kampania W mediach spoiecznoéciowych
zakoficzyia si<; konkursem, W ktorym uczestnicy mogli Wygraé zestawy produktow
energooszczzgdnych. W Centrach Aktywnoslci Seniora zostaia przeprowadzona seria szko|efi/
prelekcji dotyczqca oszczegdzania energii W gospodarstwach domowych. PoWy2sze dziaiania
edukacyjne dotyczegce oszczcgdzania energii bode) kontynuowane W 2023 r.

Poniiej przedstawiam szczegoiowq informacjg o dziaianiach jakie podjgty komorki
UMK, MJO i spoiki miejskie W zwiqzku z trudnag sytuacjq energetycznq.

Wydziai Obsiugi Urzedu
Zainicjowai dziaiania siuiqce oszczodzaniu oraziprzygotowaniu UMK do moiliwych

ograniczefi i przerw W dostawie energii elektrycznej poprzez przeprowadzanie kontroli
budynkow pod Wzgledem energetycznym. Dziaiania te siuiyiy sprawdzeniu stanu
technicznego budynkéw, mo2|iWych prostych dziaiaifi oszczegdnoéciowych oraz popularyzacji
dziaiaifi ograniczajqcych zuiycie energii Wéréd pracownikow Urzodu.
W ramach tych dziaiafi sprawdzonoz

0 szczelnoéé okien i drzwi, regulacjg domykania sezonowego, regulacjo mechanizmow
zamykajqcych,

0 skutecznoéé dziaiania kurtyn powietrznych blokujqcych nawiewy zimnego powietrza,
0 skutecznoéé dziaiania instalacji grzewczej, a W szczegolnoéci zaWorc'>W grzejnikowych,
0 mo2|iW0éc' obniiania temperatury W pomieszczeniach technicznych i na korytarzach

oraz klatkach schodowych.
Ponadto:

o rozmieszczono informacje o koniecznoéci oszczodzania energii elektrycznej i cieplnej
(zamykanie drzWi i okien, odsionigcie przesion okiennych - korzystanie ze éwiatia
dziennego), pubiikowane sq komunikaty o potrzebie oszczedzania (skrocania zaWoroW
termostatycznych i gaszeniu zbegdnego oéwietlenia),

0 przeprowadzono instruktaie dla personelu technicznego, sprzqtajacego i firm
zewnotrznych ze skutecznego oszczedzania energii,

o polecono pracownikom Wydziaiu Obsiugi Urzodu ciqgie rnonitorowanie skutecznoéci
dziaiafi oszczodnoéciowych i realizacji zakazu dogrzewania pomieszczefi.
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W Urzedzie Miasta Krakowa zostaiy Wprowadzone Wczesniejsze godziny sprzqtania
pomieszczefi (od 14:30 do 17:00), aby czesciowo korzystaé ze swiatia dziennego i W jak
najwiekszym stopniu ograniczyé korzystanie z oswietlenia sztucznego. Do godziny 16:00
skrocono godziny pracy urzednikéw, a tym samym skrocono czas oswietlenia pomieszczefi
W budynkach Urzedu Miasta Krakowa. Tymczasowo obsiuga mieszkaficow prowadzona jest do
godziny 15:30 (za Wyjatkiem POM-ow W galeriach handlowych oraz Urzedu Stanu Cywilnego
przy ul. Lubeiskiej 29 ktore sq otwarte do godz. 18:00).

W przypadku urzajdzefi elektrycznych zaleconoz
0 Wyiqczanie zbed nych i racjonalne korzystanie z pozosta’rych urzqdzefi elektrycznych,
~ stosowanie, gdy jest to mo2|iWe, trybu oszczedzania energii W urzqdzeniach

elektrycznych,
0 Wyiqczanie na noc oraz na dni Wolne od pracy i swieta urzqdzefi i listew elektrycznych,
0 korzystanie z dodatkowych urzqdzefi grzewczych Wyiqcznie za zgodq i tylko

W przypadku nadmiernego spadku temperatury,
0 ograniczenie korzystania z klimatyzatorow, nagrzewnic, oczyszczaczy i nawiliaczy

powietrza,
v obniienie temperatury ciepiej Wody W bojlerach, ogrzewaczach przepiywowych,
0 zwiekszenie ilosci stosowania czujnikow ruchu iwyiagcznikow czasowych,
0 staiq kontrole realizacji dziaiafi oszczednoéciowych.

Rozwaiano rowniei podjecie krokéw W ramach oszczedzania energii elektrycznej, ktore
Wymagajq decyzji i dziaiafi kompleksowych dia caiej Gminy:

0 Wyiajczenie oéwietlenia zewnetrznego budynkow (Urzqd Miasta Krakow korzysta
z oswietienia Wyiqcznie dla utrzymania bezpieczefistwa),

0 vvyiaiczenie iluminacji, podswietlefi tablic i szyldow,
0 Wyiqczenia oswietienia parkingow, otoczenia budynkow, terenéw.

Wydziai Komunikacji Spoiecznej
Wydziai Komunikacji Spoiecznej W 2022 r. nie organizowai imprezy syiwestrowej.

Wydziai Edukacji
Przekazai jednostkom oswiatowym poprzez Portal Edukacyjny, za posrednictwem

ktorego kontaktuje sie z dyrektorami szkoi i piacowek oéwiatowych, komunikat dotyczqcy
podjecia tematu ksztaitowania naWykoW Wsrod krakowskich spoiecznosci szkolnych.
Zamierzeniem tego dziaiania jest ograniczenie zuiycia energii W obiektach oswiaty.

Wydziai ds. Przedsiebiorczosci i Innowacji
Planowane jest przeprowadzenie akcji informacyjnej Wsrod przedsiebiorcow,

korzystajqcych z usiug W Punkcie Obstugi Przedsiebiorcy przy ui. Zabiocie 22, poprzez
udostepnianie broszur edukacyjnych na temat moiliwoéci oszczedzania energii,
przygotowanych przez Krakowskie Centrum Doradztwa Energetycznego. Dodatkowo na
stronie internetowej Punktu Obsiugi Przedsiebiorcy (_i'11ITpSI/fdiyabiZY)€SL§.,i<i’8kOW,Qi[QQQ) oraz
na profilu spoiecznosciowym zostanq opubiikowane komunikaty promujzlce akcje, o ktorej
mowa poWyZej.

Wydziai Polityki Spoiecznej i Zdrowia
Podejmuje Iiczne dziaiania W zakresie oszczednosci polegajqce na prawidiowym

gospodarowaniu energiq elektrycznej i Wodq W pomieszczeniach Wydziaiu. Stosowana jest
prawidiowa gospodarka materiaiami eksploatacyjnymi oraz realizowana jest polityka
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elektronicznego obiegu dokumentow. Wydziai nie organizuje duiych imprez, Wydarzefi
i kongresow. Odnoszqc sie do sformuiowania W petycji dotyczqcego obniienia ogrzewania do
proponowanego poziomu 19°C informuje, 2e W Ziobkach samorzqdowych jest to niemoiliwe,
gdyi temperatura W tego typu miejscach jest regulowana przez rozporzqdzenie i nie moie byé
niisza nii 20°C.

Zarzajd Budynkow Komunalnych W Krakowie
W ramach dziaiafi zmniejszajqcych zuiycie energii, na poczqtku 2019 r. zostaia

uruchomiona instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu giownej siedziby Zarzqdu Budynkow
Komunalnych W Krakowie usytuowanej przy ul. Czerwiefiskiego 16 W Krakowie. Nastepnie na
parkingu przy WW. budynku pod koniec 2019 r. zostaia Wykonana Wiata na samochody
z dachem z paneli fotowoltaicznych, z ktorych 70% energii Wytworzonej przez zamontowane
panele siuiy obsiudze omawianego budynku. Na ciqgach komunikacyjnych przedmiotowego
budynku W 2022 r. zostaiy Wymienione oprawy oswietienia na energooszczedne typu LED oraz
zamontowano programatory do sterowania czasowego podgrzewaczy cWu. Ponadto jed nostka
podejmuje dziaiania takie jak: stosowanie W komputerach trybu oszczedzania energii,
Wyialczanie urzqdzerfi na noc, na Weekendy oraz swieta, ograniczanie korzystania
z dodatkowych urzqdzefi grzewczych (piecykéw, klimatyzatorow), Wyizgczanie zbednego
oéwietlenia przy opuszczaniu pomieszczefi, montai czujnikow ruchu sterujqcych oswietleniem
np. W toaietach, przejsciach i Wejsciach do budynku oraz obniianie temperatury na sterowniku
Wymiennikowni WWeile cieplnym W porze nocnej_ Planowana jest sukcesywna Wymiana Zrodei
swiatia W koiejnych pomieszczeniach oraz oswietienia zewnetrznego na terenie nieruchomosci
usytuowanej przy ul. Czerwiefiskiego 16 W Krakowie.

Zarzqd Drég Miasta Krakowa
W dniu 30 listopada 2022 r. Dyrektor Zarzqdu Drég Miasta Krakowa Wydai poiecenie

siuizbowe nr 53/2022 W sprawie obowiqzku podejmowania dziaiah majqcych no ceiu zmniejszenie
zuéycia energii W Zarzqdzie Drég Miasta Krakowa. Zgodnie z jego tl'€§Ci61, Wszyscy pracownicy
ZDMK zostali zobowiqzani do podejmowania dziaiari majqcych na ceiu ograniczenie zuiycia
energii, a W szczegéinosci:
1) ograniczenia oéwietlenia zewnetrznego, Wyiajczenia dobowej iluminacji budynkow,
2) dqienia do zapewnienia obniienia temperatury pomieszczefi,
3) Wyiajczania urzqdzefi po godzinach pracy (np. komputery stacjonarne, monitory, drukarki,

instalacja klimatyzacyjna),
4) zamykania okien przy Wiqczonej klimatyzacji Iub ogrzewaniu,
5) vwkorzystywania naturalnego oswietienia bez zasianiania okien,
6) korzystania 2 urzqdzefi zgodnie z Wytycznymi producenta,
7) niezostawiania urzqdzefi W stanie spoczynku/czuwania,
8) ustawiania W sprzecie komputerowym trybu oszczedzania energii,
9) Wyiqczaniu przediuiaczy i iadowarek z sieci elektrycznej bezposrednio po naiadowaniu

urzajdzenia (laptopa, telefonu itp.),
drukowaniu, kopiowaniu, skanowaniu dokurnentow — zbiorczo,
graniczaniu korzystania z oswietienia gornego,
yiqczaniu swiatia W chwili opuszczania pomieszczenia,

gotowaniu W czajnikach elektrycznych od powiedniej do potrzeb iiosci Wody.
Majqc na uwadze powyisze oraz Wynikajace 2 ustawy z dnia 7 paidziernika 2022 r.

0 szczegoinych rozwiqzaniach siuiqcych ochronie odbiorcow energii elektrycznej W 2023 roku
Wzwiqzku z sytuacjq no rynku energii elektrycznej obowiqzki W zakresie osiqgniecia okreslonego

i-\|-\|-\i-\ §’B\@L-l\Q
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poziomu oszczednosci, ktore jakkolwiek bezpoérednio nie dotyczq jednostek budietowych
Gminy, podjeto nastepujqce dziaianiaz
1) odtqczono zasiianie zewnetrznego pylonu oraz dwoch plafonéw W przeiajczce,
2) Wymieniono oswietlenie ze sWieti6WkoWego na LED na dzienniku podawczym

W budynku A i W Dyspozytorni, a takie Wymieniono Wszystkie oprawy sWiet|6WkoWe
W korytarzach budynkéw A i B na oprawy LED oraz zamontowano czujniki obecnosci
automatyczne Wyiqczajqce oswietlenie koryta rzy, gdy nie jest to konieczne,

3) W budynku A przeprogramowano centrale naWieWoWo—WyWieWna1 zmniejszajqc
temperature 2 20 na 18°C, a takie W planie tygodniowym W godzinach 15.00-7.00
obniiono obroty Wentylatorow do 80%,

4) zmieniono parametry pracy Wezia ciepiowniczego W budynkach A i B poprzez redukcje
temperatury z 20 do 18°C,

5) W pomieszczeniach Wynajmowanych przez ZDMK na ul. Galicyjskiej 1 trwajq prace nad
przeprogramowaniem centrali klimatyzacji (speiniajqcej réwniei funkcje Wezia
ciepiowniczego) tak, by automatycznie Wyiaczaia sie ona W godzinach 17.00—5.00 W dni
powszednie i na caiy okres Weekendow.

Dodatkowo Wymieniono zewnetrzne oswietlenie parkingu samochodow siuibowych
(3 Iampy) z opraw sodowych na LED, a takie zainicjowano prace nad instalacjq We Wszystkich
toaletach W budynkach na ul. Centralnej czujnikow obecnosci automatycznie Wiqczajqcych
i Wyiajczajqcych oswietlenie - zakonczenie planowane jest na poczqtek stycznia 2023 r.

Jed noczeénie informuje, 2e zgodnie z Wyjasnieniami przekazanymi przez Ministerstwo
Klimatu i §rodoWiska przepisami specustawy nie objeto oswietlenia drogowego, Wobec czego
jego funkcjonowanie nie doznaio szerszych zmian. Oswietlenie swiqteczne jest scisle
powiazanie z oswietleniem Miasta. Dekoracje swiecq W godzinach swiecenia lamp drogowych
i nie ma rnoiliwosci zmniejszenia tego zakresu. Lampki Wykorzystywane do dekoracji sq
energooszczedne. W przypadku oswietienia elementéw maiej architektury i pomnikéw,
jakkoiwiek tam, gdzie odiqczenie oswietlenia obiektu Iub pomniku byioby mo2|iWe,
analizowana jest zasadnosé takiego dziaiania.

W kwestii ogrzewania i oswietlania iokali zarzqdzanych przez ZDMK, a oddanych
W uiytkowanie podmiotom trzecim informuje, 2e sq one ogrzewane i oswietlane Wedie
uznania u2ytkoWnikoW, za co ponoszq oni peine koszty. Ogrzewanie W Iokaiach bedqcych
W utrzymaniu ZDMK, a jednoczesnie nie oddanym osobom trzecim na podstawie umowy
najmu Iub dzieriawy, ustawione jest na minimalne podgrzewanie.

Zarzqd lnfrastruktury Sportowej W Krakowie
W ceiu zredukowania kosztow zuiycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej

jednostka podjeia nastepujqce dziaiania:
1) na obiekcie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana W Krakowie:

0 Wyiaczenie ciepia na obieg kurtyn oraz central Wentylacyjnych W pawilonie medialnym,
0 Wykonanie zdalnego, elektrycznego systemu otwierania i zamykania bramy garaiowej

na trybunie Wschodniej, umoiliwiajqcego sterowanie brama z miejsca dyiurki ochrony
stadionu,

0 regulacja termostatow grzejnikowych, ograniczajqca temperature powietrza Wokoi
grzejnikow,

0 Wyiqczenie centrai Wentylacyjnych W miejscach, gdzie na staie nie przebywaja ludzie,
0 obniienie Wartosci czynnika grzewczego dla central Wentylacyjnych,
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0 obniienie czynnika grzewczego na potrzeby centrainego ogrzewania,
0 Wczesniejsze ni2 W poprzednich iatach Wyiaczenie systemu chiodzenia stadionowego

(agregaty Wody lodowej, pompy trojfazowe na obiegach grzewczych itp.),
0 usprawnienie automatyki gaszenia swiatia W pomieszczeniach piwnicznych trybuny

Wschodniej,
0 monitorowanie obiektu pod katem utrzymania ekonomicznych nastaw termostatéw

grzejnikowych oraz Wyiaczania oswietlenia W miejscach gdzie niejest ono konieczne,
0 regulacja stolarki drzwiowej i okiennej,
0 zoptymalizowanie nastawy faloWnikc'>W siinikc'>W naWieWu i WyWieWu W centralach

Wentylacyjnych,
0 skrocenie czasu automatycznego Wyiaczenia oswietlenia W toaletach,
0 regulacja temperatury ciepiej Wody u2ytkoWej na stadionie.

2) W budynku stanowiacym siedzibe ZIS, przy ul. Siawka 10:
o montai czujek automatycznego Wiaczania oswietlenia W pomieszczeniach sanitarnych,
v Wyiaczenie po’roWy swietlowek na korytarzach,
0 sukcesywna Wymiana istniejacych éwietléwek na sWiet|c'>Wki LED,
0 obniienie temperatury W ogrzewaczach Wody,
v Wyiaczenie poiowy kaloryferow na korytarzach,
0 zmniejszenie temperatury W grzejnikach na zworach termostatycznych do 16°C

W czasie po zakonczeniu pracy, W Weekendy i swieta.

3) inne obiekty(np.Or|ik):
0 Wiaczanie oswietlenia W budynkach socjalnych dopiero po zmroku.

Planowane dalsze dziaiania obejmuja sukcesywna Wymiane swietlowek na oéwietlenie
typu LED i uswiadamianie W kwestii sposobow oszczedzania energii a takie moiliwoéé
korzystania z klimatyzatorow dopiero, gdy temperatura osiagnie poziom powyiej 27°C.

W przypadku Wystapienia ewentualnych ograniczen W dostawach energii dziaianiami
planowanymi do Wdroienia sa:

0 zlecanie prac polegajacych na porzadkowaniu i archiwizacji dokumentow,
0 porzadkowanie materiaiow reklamowych itp.,
0 ogrzewanie pomieszczen za pomoca klimatyzatorow (W sytuacji ograniczen W dostawie
energii cieplnej),

0 zlecanie pracy Wykonywanej zdalnie (W sytuacji, gdy temperatura W pomieszczeniach
spadnie poniiej 18°C),

0 brak dostepnosci obiektu po zmroku (obiekt bedzie nieczynny) - dotyczy obiektéw
Oriik. '

Wodociagi Miasta Krakowa SA
Spoika podjeia nastepujace dziaiania majace na ceiu zmniejszenie zuiycia i kosztow

energii:
1) Wsrod zaiogi zostaia uruchomiona kampania informacyjna dotyczaca oszczedzania energii,

Wody i srodowiska. Pracownikom W sposob graficzny przypomina sie o koniecznosci
vvyiaczania zbednego oswietlenia, zakazie u2yWania funkcji grzania pomieszczen przy
pomocy kiimatyzatorow oraz oszczedzania pozostaiych mediow,

2) sukcesywnie prowadzone sa prace modernizacyjne oéwietlenia Wewnetrznego
i zewnetrznego. Stare energochionne oprawy Wymieniane sa na energooszczedne,
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natomiast W reaiizowanych nowych inwestycjach instalowane sa tylko irodia swiatia typu
LED,

3) W Zaktadach Uzdatniania Wody napeinianie zbiornikow Woda jest realizowane noca
a W ciagu dnia utrzymywana jest minimalna produkcja uzdatnionej Wody (ograniczajac
energochionne pompowanie) jednoczesnie zapewniajac bezpieczenstwo ciagtosci dostaw
Wody do odbiorcow. W oczyszczalniach Wiekszosé energii zuiywana jest na pompowanie
oraz napowietrzanie sciekow. Pewne oszczednosci uzyskiwane sa przy utrzymywaniu
Wysokich stanéw W czerpniach pompowni oraz intensywnym napowietrzaniu sciekow
W godzinach gdzie nie ma opiaty mocowej. Opiata mocowa naiiczana jest za kaida zuiyta
MWh W godzinach od 7:00 do 22:00 W dni robocze, tj. od poniedziatku do piatku. W swieta
oraz W sobote i niedziele opiata niejest naliczana (noc),

4) zmniejszona zostaia ilosé lamp siuiacych do oswietlenia terenu. Oszczednosci Wystepuja
tam gdzie spoika posiada rozlegie tereny ze Zrodiami swiatia duiej mocy. Nie ma
to Wptywu na bezpieczenstwo pracujacych tam osob oraz ochrone tych obiektow.
Na Wiekszosci z nich zamontowane sa kamery cyfrowe 2 oswietlaczami na podczerwien,
ktore pozwalaja na obserwacje terenu nawet W ciemnosci,

5) zmniejszono nastawy temperatury W obiektach bezobsiugowych, tj. komory zasuw,
hydrofornie, NWS oraz Wszedzie tam gdzie Wystepuje elektryczne ogrzewanie obiektéw,
zmniejszenie nastawy temperatury grzejnikow tak aby utrzymaé temperature W przedziaie
5—7°C,

6) maksymalnie Wykorzystywane sa Wiasne Zrodia Wytwércze energii elektrycznej
W oczyszczalniach sciekow,

7) na poczatku 2022 r. przeprowadzono modernizacje scieiki biogazowej W Oczyszczalni
§ciek6W Kujawy. W ramach inwestycji Wybudowano duiy (2000 m3) zbiorn_ik biogazu
stanowiacy magazyn energii, stacje uzdatniania biogazu, kogenerator o mocy 600 kW,
turbine gazowa 200 kW oraz dWa kotiy gazowe o mocy 2x500kW. Wszystkie
Wybudowane urzadzenia zasilane sa biogazem. W Wyniku przeprowadzonych prac
produkcja Wtasna energii elektrycznej stanowi okoto 72% caiego zapotrzebowania na
energie elektryczna, a produkowane ciepio z biogazu W peini zaspokaja potrzeby
oczyszczalni,

8) koncem 2023 r. zakonczy sie modernizacja scieiki biogazowej W Oczyszczalni §ciekc'>W
P’rasz6W. W ramach inwestycji Wybudowane zostana:

0 dWa zbiorniki biogazu o pojemnosci 3080 m3 kaidy, stanowiace magazyny energii,
0 dWa kogeneratory o mocy 800 kW kaidy, zasilane biogazem,
0 system odzysku ciepia odpadowego ze Stacji Termicznej Utylizacji Osadu, ktorym

ogrzewane sa obiekty technologiczne i ciepia Woda u2ytkoWa.
Caiosé produkowane] energii elektrycznej i ciepia bedzie zu2yWana na potrzeby Wiasne

oczyszczalni.

Krakowskie Biuro Festiwalowe
Dokonano Wymiany oswietlenia na energooszczedne oraz zamontowano czujniki ruchu.

W pomieszczeniach biurowych obniiona zostaia temperatura, a na koniec kaidego dnia oraz
W Weekendy temperatura jest dodatkowo obniiana. Poinformowano takie pracoWnik6W
o koniecznosci stosowania funkcji hibernacji W momencie opuszczania stanowiska pracy.
Dokonano Wymiany sprzetu komputerowego 2 komputerow stacjonarnych na iaptopy. Taryfy
energii elektrycznej zostaiy dostosowane do aktualnych Warunkow. Przeprowadzono audyt
energetyczny oraz montai systemow monitorujacych i automatycznie Wyiaczajacych energie.
Ograniczono czas pracy oswietlenia zewnetrznego (iluminacji) budynkow zarzadzanych przez
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KBF. W najbliiszym czasie KBF nie planuje zorganizowania kongresow, czy tei sympozjéw oraz
zrezygnowalo Z organizacji imprezy sylWestroWej. Wprowadzono takie system pracy
hybrydowej.

Arena Krakow SA
Zarzad Areny Krakow SA podjal decyzje o realizacji W 2023 r. zadania inwestycyjnego

zwiazanego 2 implementacja rozwiazan fotowoltaicznych, 0 mocy zainstalowanej do 300 kWp,
na obiekcie TAURON Areny Krakow. Zaméwienie publiczne zostalo ogloszone 25 listopada
2022 r. Termin otwarcia ofert Wyznaczono na 16 stycznia 2023 r. Zakladany termin realizacji
zadania to 6 miesiecy. Realizacja przedmiotowego zadania oraz pozostalych dzialan
oszczednosciowych zwiazanych miedzy innymi z ograniczeniem oswietlenia W przestrzeni
publicznej hall, zmiana sposobu oswietlenia garaiu zewnetrznego poprzez zastosowanie czujek
ruchu sterowanych z systemu BMS, sukcesywna Wymiana oswietlenia W calej hall na typu LED,
pozwoli na ograniczenie zuiycia energii elektrycznej W 2023 r. o 315 MWh.

Krakowski Holding Komunalny SA
Spélka jako operator Zakladu Termicznego Przetwarzania Odpadow stale daiy do

zwiekszenia Wolumenow produkowane] energii elektrycznej i cieplnej W skali roku oraz
rozbudowy instalacji produkujacych energie elektryczna 2 odnawialnych irédel energii (OZE).
W najbliiszych miesiacach KHK realizowaé bedzie przede Wszystkim nastepujace projekty
majace na celu zwiekszenie efektywnoéci produkcyjnej oraz energetycznej ZTPO :

1. Rozbudowe Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow W Krakowie o instalacje
odzysku ciepla ze spalin, ktorego glownym celem jest optymalizacja/zwiekszenie
Wolumenu odzysku energii z procesu termicznego przeksztalcania odpadow
komunalnych. Realizacja projektu przyczyni sie do produkcji dodatkowych ilosci energii
cieplnej (0 blisko 243 tys. GJ/rok) i energii elektrycznej (o okolo 1 762 MWh/rok).
Do konca 2023 r. nastapi przekazanie instalacji do uiytkowania.

2. Budowe uktadu odzysku ciepla opartego na pompie ciepla oraz zabudowe instalacji
fotowoltaicznej z magazynem energii, ktorego przedmiotem jest budoWa przemyslowej
pompy ciepla o mocy okolo 1,2 MW. Pompa ciepla przyczyni sie do ograniczenie pracy
chlodni Wentylatorowej oraz odzysku ciepla dla sieci cieplowniczej, a tym samym
podwyiszenia sprawnosci ogolnej funkcjonowania ZTPO. Produkcja dodatkowych
iloéci ciepla Wyniesie okolo 24 tys. GJ/rok, a energii elektrycznej 940 MWh/rok.
Calkowity okres realizacji projektu to lata 2022-2023.

3. Rozbudowe potencjalu instalacji fotowoltaicznych.
Obecnie KHK posiada ultralekkie, elastyczne panele fotowoltaiczne o mocy 17,5 kWp

zamontowane na elewacji ZTPO oraz monokrystaliczne panele fotowoltaiczne 0 mocy 41,08
kWp zamontowane na dachu budynku administracyjnego ZTPO oraz Wiacie parkingowej.
Sredniorocznie pozwala to na Wyprodukowanie okolo 47-49 MWh energii elektrycznej.
Na terenie ZTPO planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy okolo 300 kWp.
Projekt polega na rozbudowie Wlasnej instalacji fotowoltaicznej pozwalajacej na
Wyprodukowanie dodatkowej energii elektrycznej W iloéci 213 MWh rocznie. Dodatkowa
instalacja fotowoltaiczna zwiekszy Wykorzystanie energii odnawialnej oraz efektywnosé
energetyczna ZTPO. Spolka planuje, aby energia \/vyprodukowana W tej instalacji byla W calosci
Wykorzystana na potrzeby ZTPO.

KHK prowadzi takie dzialania dotyczace zwiekszenia Wolumenu produkcji energii
elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych poza terenem ZTPO. Aktualnie
trwaja prace analityczne dotyczace moiliwosci pozyskania dzialek/terenow pod tego typu
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instalacje, opracowanie niezbednej dokumentacji, W tym dotyczacej oplacalnosci inwestycji,
uzyskanie Wymaganych pozwolen.

Ponadto KHK, W ramach przyjetej przez Spolke Strategii Gospodarki Obiegu
Zamknietego, stale monitoruje Wskainiki efektywnosci energetycznej ZTPO, tj. Wskaénik
energochlonnosci ZTPO (tzw. Wskainik glowny) oraz tzw. Wskainiki czastkowe dotyczace
obszarowz

0 efektywnosci energetycznej cieplnej,
v efektywnosci energetycznej elektrycznej,
0 udzialu OZE do energii elektrycznej Wyprodukowanej (brutto) W ZTPO.
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Otrzymuja:
1. Adresat

. Wydzial Gospodarki Komunalnej i Klimatu

. Wydzial Obslugi Urzedu
Wydzial Edukacji

. Wydzial Polityki Spolecznej i Zdrowia

. Wydzial Komunikacji Spolecznej

. Wydzial ds. Przedsiebiorczosci i lnnowacji

. Wodociagi l\/liasta Krakowa SA
9. Krakowski Holding Komunalny SA
10. Zarzad Drog Miasta Krakowa
11. Zarzad Budynkow Komunalnych W Krakowie
12. Zarzad lnfrastruktury Sportowej W Krakowie
13. Arena Krakow SA
14. Krakowskie Biuro Festiwalowe
15. Biuletyn lnformacji Publicznej
16. aa
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