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Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie awarii centralnego ogrzewania 
w budynkach przy ul. Smorawińskiego, przekazaną przez Pana Rafała Komarewicza, 
Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa 29 września 2022 r., uprzejmie informuję.

Przy ul. Smorawińskiego w Krakowie znajduje się 7 komunalnych budynków 
mieszkalnych, które zostały wybudowane na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków przez 
Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A., które udzieliło na wykonane prace rękojmi 
i gwarancji.

Rozpoczęcie dostaw ciepła do 6 z 7 budynków usytuowanych przy ul. Smorawińskiego 
w Krakowie nastąpiło w terminie zapoczątkowania sezonu grzewczego przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie. Wyłącznie w jednym budynku dostawa 
ciepła nie mogła być uruchomiona w ww. terminie z powodu awarii wewnętrznej instalacji c.o. 
Przedmiotowa awaria była zdiagnozowana wcześniej przez służby techniczne działające na 
zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie. Z uwagi jednak na obowiązującą 
rękojmie i gwarancję na wykonane prace budowlane, naprawa istniejącej awarii nie mogła być 
zlecona przez ZBK. Informacja o stwierdzonej nieszczelności instalacji c.o. była kilkakrotnie 
zgłaszana przez ww. jednostkę do spółki DOMBUD, w celu wykonania naprawy 
w ramach trwającej rękojmi i gwarancji. Po upływie wyznaczonego ww. spółce ostatecznego 
terminu na dokonanie stosownej naprawy, zlecono niezwłoczne usunięcie awarii w trybie 
zastępczym. W wyniku zrealizowanych prac, w dniu 3 października 2022 r. została uruchomiona 
dostawa ciepła do budynku usytuowanego przy ul. Smorawińskiego 6 w Krakowie.

Nadmieniam, że żaden z lokatorów budynku usytuowanego przy ul. Smorawińskiego 6 
w Krakowie nie skorzystał z propozycji dostarczenia grzejników elektrycznych na czas usuwania 
awarii instalacji c.o., zatem nie poniósł kosztów związanych z pracą tych urządzeń.

Ponadto informuje, że w trakcie trwania awarii dostawca ciepła nie obciąża Gminy 
Miejskiej Kraków kosztami zmiennymi centralnego ogrzewania, co ma swoje odzwierciedlenie 
w rozliczeniu rocznym najemców (powstają nadpłaty za okres awarii). Zaoszczędzone w tym 



okresie środki, najemcy mogą wydatkować na ogrzewanie zastępcze. Podkreślenia wymaga, że 
awarie dostaw ciepła są usuwane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
priorytetowo, zanim budynki ulegną wychłodzeniu i powstanie konieczność ich dodatkowego 
dogrzewania.
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