
 

 

 DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

PLANY ROZWOJOWE MPEC S.A.  

W KRAKOWIE 
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SYSTEM CIEPŁOWNICZY MPEC S.A. W 

KRAKOWIE 

Długość sieci ciepłowniczych: 788,7 km 

• w tym sieć preizolowana: 432,6 km 

Średnice nominalne rurociągów: 25-1100 mm 

 Ilość węzłów cieplnych: 9 262 szt. 

 Ilość kotłowni: 95 szt. 

 Liczba odbiorców: 4 916 

 Liczba obiektów: 8 385 

Moc sprzedana odbiorcom końcowym: 1 551,9 MW 

Roczna sprzedaż energii: 9,3 tys. TJ 



DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

 

 

Ograniczenie niskiej emisji z palenisk 

opalanych paliwem stałym to zagadnienie, 

nad którym Miejskie Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie 

pracuje od wielu lat.  

4 



DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

 

 

Działania MPEC S.A. ukierunkowane są 

na poprawę jakości powietrza w Krakowie 

poprzez zmianę systemu ogrzewania  

w  budynkach ogrzewanych węglem na 

podłączenie do sieci cieplnej. 
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DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

        HISTORIA DZIAŁAŃ 

 

 

 

Spółka w latach 1990-2004 zlikwidowała 382 kotłownie węglowe 

wykorzystując różne źródła finansowania: 

   - polsko-amerykański program likwidacji niskiej emisji (grant), 

   - EkoFundusz (grant), 

   - NFOŚiGW (grant),  

   - GEF (grant),  

   - Bank Światowy (pożyczka). 
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                                                                                         HISTORIA DZIAŁAŃ 

 

 

 

 Polityka inwestycyjna MPEC S.A. w połączeniu z możliwością wykorzystania 

w latach ubiegłych środków pomocowych spowodowała, że obecnie  

w zasięgu eksploatowanego systemu ciepłowniczego nie występuje już wiele 

kotłowni węglowych, co w znaczny sposób wyczerpało dla MPEC S.A. ramy 

programu likwidacji niskiej emisji na terenie Miasta Krakowa w zakresie 

kotłowni. 

 

 Aktualnie prowadzony w Spółce proces likwidacji palenisk opalanych paliwem 

stałym skupia się bardziej na realizacji podłączeń do m.s.c. poszczególnych 

budynków wyposażonych w piece węglowe. 
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Obecnie Spółka proponuje dla potencjalnego odbiorcy ciepła, który likwiduje paleniska 

węglowe, następujący sposób realizacji przedsięwzięcia: 

 sfinansowanie przez MPEC S.A. projektu technicznego przyłącza i węzła cieplnego, 

 udzielenie przez MPEC S.A. bezpłatnego doradztwa technicznego  

w sprawie energooszczędnej gospodarki cieplnej, 

 wykonanie przez MPEC S.A. przyłącza oraz węzła cieplnego c.o. –  

pełny zakres prac: 

roboty ziemne dla przyłącza, 

 pokrycie kosztów zajęcia terenu, 

dostawa rurociągów i komponentów, 

wszystkie prace instalacyjne oraz mufowanie, 

produkcja węzła cieplnego wraz z montażem u odbiorcy. 
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Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 pochodzących ze źródeł: 

punktowych, liniowych, powierzchniowych – rok bazowy 2007 
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 Na podstawie mapy rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM10 

na obszarze Miasta Krakowa MPEC S.A. zidentyfikowało metodą 

uproszczoną budynki z paleniskami węglowymi, zlokalizowane  

w niewielkiej odległości od sieci cieplnych. 

 

 Zdefiniowano 19 obszarów w centrum Krakowa, w których 

występuje lokalizacja budynków posiadających paleniska 

węglowe, wraz z rozmieszczeniem rurociągów miejskiego systemu 

ciepłowniczego. 
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likwidacja źródeł niskiej emisji.pdf
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 Schemat poglądowy budynku                 

zasilanego w ciepło 

systemowe 
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ZAKRES PRAC 

MPEC S.A. 

PRZYŁĄCZE CIEPLNE 

SIECI CIEPLNE 

WĘZEŁ CIEPLNY 

PRZYŁĄCZE 

ZIMNEJ WODY 

ROZPROWADZENIE 

INSTALACJI C.O. 

ROZPROWADZENIE 

INSTALACJI C.W.U. 

PION C.O. 

PION C.O. 

PION C.W.U. 
PION C.O. 
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 Wydaje się, że pomoc finansowa dla właścicieli lokali, w których wykorzystuje  

się do ogrzewania piece węglowe, polegająca na sfinansowaniu (najlepiej  

w całości): 

• budowy wewnętrznych instalacji grzewczych c.o. i/lub c.w.u. – w przypadku 

 ogrzewania ciepłem z sieci miejskiej lub ogrzewania gazem ziemnym, 

• modernizacji instalacji elektrycznych w lokalach i wyposażenie ich  

np. w piece akumulacyjne – w przypadku ogrzewania energią elektryczna, 

 przekona, przynajmniej niektórych właścicieli lokali, do zmiany rodzaju 

 ogrzewania i do likwidacji pieców węglowych. 

 

 Stąd zrodził się pomysł i propozycja współpracy dla różnych wytwórców  

i  dostawców mediów: ciepła, gazu ziemnego i energii elektrycznej, którego 

efektem jest wielostronne Porozumienie podpisane w dn. 15 maja 2012 r  . 



W dniu 15 maja 2012 r. podpisane zostało Porozumienie 

w sprawie wyznaczania kierunków działań zmierzających 

do poprawy stanu powietrza w Krakowie. 

Stronami porozumienia są: 

• Województwo Małopolskie, 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Krakowie 

• Gmina Miejska Kraków, 

• MPEC S.A. w Krakowie, 

• ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAKÓW S.A., 

• ELEKTROWNIA SKAWINA S.A., 

• POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A., 

• TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. 

DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 
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NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

   POROZUMIENIE NA RZECZ OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI  

          OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 

 

 

 W ramach Porozumienia zawartego w dniu 15 maja 2012 r. MPEC S.A. 

prowadzi działania na rzecz zmiany systemu ogrzewania w budynkach 

ogrzewanych węglem na podłączenie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej 

(m.s.c.). Do tego czasu wydane zostały cztery Zarządzenia Prezydenta Miasta 

Krakowa (z dnia 22.03.2013r., z dnia 12.06.2013r., z dnia 19.09.2013r. i z dnia 

07.10.2013r.), w których zawarte zostały konkretne adresy budynków 

zmieniających rodzaj ogrzewania na m.s.c, gaz lub energię elektryczną. Obiekty 

zmieniające ogrzewanie na m.s.c. to budynki w których zostanie wyłączonych  

z eksploatacji 288 pieców węglowych i 2 kotłownie. 
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DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

       POROZUMIENIE NA RZECZ OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI  

             OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 

 

       

 Spółka koordynuje swoje działania z Wydziałem Kształtowania Środowiska 

Urzędu Miasta Krakowa. Jest to szczególnie ważne w takich przypadkach, gdy 

właściciele budynków, którzy w pierwszym kwartale br. złożyli w UMK wnioski  

o dofinansowanie, po czym zostali ujęci w Zarządzeniach Prezydenta Miasta 

Krakowa jako uprawnieni do otrzymania dotacji, stwierdzają obecnie, że nie zdążą 

do końca listopada br. (termin wynika z regulaminu udzielania dotacji) wykonać 

wewnętrznych instalacji w swoich budynkach. W takich przypadkach Wydział 

Kształtowania Środowiska UMK przeznacza zaplanowane dotacje dla właścicieli 

innych budynków, którzy spełnią wymagane warunki. 
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POROZUMIENIE NA RZECZ OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI  

           OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 
 

Inwentaryzacja palenisk węglowych na terenie miasta 

Po zawarciu Porozumienia w dn. 15 maja 2012 r., celem umożliwienia działań    

mających służyć poprawie jakości powietrza w Krakowie, niezbędnym stało się 

wykonanie inwentaryzacji palenisk opalanych węglem na terenie miasta. 

Zgodnie z zapisami Porozumienia obowiązek sporządzenia inwentaryzacji 

palenisk opalanych węglem spoczywa na Gminie Miejskiej Kraków.  

W 2012 roku przeprowadzono inwentaryzację pilotażowego obszaru. Obszar ten 

wyznaczono przyjmując następujące kryteria: lokalizacja w zwartej zabudowie, 

występowanie największych stężeń zanieczyszczeń, możliwość dostarczenia usług 

przez wszystkich sygnatariuszy Porozumienia.  

Uwzględniając powyższe wykonano inwentaryzację w dzielnicy Stare Miasto 

Inwentaryzowany obszar zamknięty jest ulicami: od północy Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, od wschodu Straszewskiego, od południa Zwierzyniecką, od zachodu 

Aleją Zygmunta Krasińskiego (co odpowiada wyznaczonemu obszarowi 4) .  

MPEC S.A. przygotowało oferty podłączenia do miejskiej sieci cieplnej dla 9-ciu 

budynków, w których używanych jest łącznie 75 pieców węglowych.   
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Obszar 4 

 Nowy Świat; Al. Krasińskiego – Piłsudskiego – Straszewskiego - rz. Wisła 

  

 

Rejon ten zasilany jest w magistralę ciepłowniczą 2 x Dn 600mm, 

oraz odgałęzienie w rejon ulic: Placu Na Groblach, Retoryka, 

Smoleńsk. Pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego 

obszaru. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana jest 

realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień, lub bezpośrednich 

przyłączy.   



DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

POROZUMIENIE NA RZECZ OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI  

          OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 

 

Inwentaryzacja palenisk węglowych na terenie miasta 
 

Oferty zostały przesłane do zarządców tych budynków przez Wydział Kształtowania 

Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Do chwili obecnej otrzymaliśmy akces 

podłączenia od zarządcy jednego budynku, dla którego projektowane jest już 

przyłącze i węzeł cieplny (ul. Felicjanek 21). Planowane podłączenie do m.s.c.  

w 2014 r. 

  

W 2013 roku rozpoczęto inwentaryzację palenisk węglowych w kolejnym obszarze 

graniczącym bezpośrednio z już zinwentaryzowanym. Obszar, na którym 

prowadzona jest inwentaryzacja, zaznaczony jest kolorem żółtym.  
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Inwentaryzacja palenisk węglowych na terenie miasta 

20 

Lokalizacja inwentaryzowanej  

w zakresie palenisk węglowych 

pokazanej na żółto części 

Krakowa wpisuje się w obszary  

z lokalnym dostępem do sieci 

cieplnej wyznaczone wcześniej 

na podstawie mapy obrazującej 

największe stężenia 

zanieczyszczeń w koncepcji 

„Możliwości rozwoju sieci 

ciepłowniczych w obszarach  

o największym stężeniu 

zanieczyszczeń powietrza” 

opracowanej przez MPEC S.A.  

w 2011 r. Numery i zakres 

poszczególnych obszarów 

wspomnianej wyżej koncepcji 

pokazano na kolejnych slajdach.  

 



DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

POROZUMIENIE NA RZECZ OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI  

          OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 

 

 
Inwentaryzacja palenisk węglowych na terenie miasta 

  

       Zinwentaryzowano: 
• Ilość wszystkich budynków i budowli w obszarze  - 4477 

• Ilość budynków mieszkalnych oraz budynków  

     przeznaczeniem na pobyt ludzi    - 1766 

Całkowita ilość czynnych pieców    - 5891 w tym: 

• W budynkach mieszkalnych (976 budynków)  - 5719 

• Przeznaczenie inne (43 budynki)   - 172 
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 Obszar 1 

 Stare Miasto: Straszewskiego – Dunajewskiego – Basztowa – Westerplatte 

– Gertrudy – Podzamcze 

 

  

 
Rejon obecnie praktycznie pozbawiony jest zasilania w miejską sieć 

ciepłowniczą. Jedynymi odgałęzieniem w ten obszar są: przyłącz do hotelu 

przy ul. Gertrudy, przyłącz do obiektów Muzeum Archeologicznego i Urzędu 

Miasta Krakowa oraz przyłącz do obiektów UJ Collegium Novum  

i Wróblewskiego. Wszystkie te przyłącza wymagają rozbudowy dla 

umożliwienia zasilania znaczącej ilości budynków .  

Z uwagi na trudności techniczne prowadzenia sieci w tym obszarze  

MPEC S.A. w swojej strategii nie przewidywało rozprowadzenia sieci w ten 

rejon. Uwzględniając w/w trudności w obszarze tym zrealizowaliśmy natomiast 

i  eksploatujemy szereg kotłowni lokalnych, wszędzie jako paliwo stosowany 

jest gaz. Z uwagi na lokalizację tych kotłowni w obiektach prywatnych nie ma 

praktyczne możliwości ich rozbudowy. 

Niemniej jednak w przypadku pozyskania terenu, uzyskania zgody na 

lokalizację sieci w drogach, prowadzenia jej po terenach prywatnych oraz 

uzyskania zgód konserwatorskich, można rozważać wprowadzenie sieci w ten 

obszar poprzez rozbudowę już istniejących w/w odgałęzień lub wprowadzenie 

nowego odgałęzienia od strony ul. Pawiej. Celem podłączenia poszczególnych 

budynków wymagana jest też realizacja przebudowy istniejących przyłączy 

(zwiększenie średnic rurociągów) oraz budowa nowych odgałęzień wraz  

z budową przyłączy bezpośrednio do budynku.  
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 Obszar 2 

 Kazimierz: Krakowska – Dietla – Starowiślna – rzeka Wisła 

 

  

 

Rejon zasilany jest magistralą ciepłowniczą 2 x Dn 700 mm oraz 

odgałęzieniem w  kierunku ulic: Szerokiej, Wąskiej, Miodowej, 

Bocheńskiej, Bożego Ciała, Plac Wolnica. 

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego obszaru. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana jest 

realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień lub bezpośrednich 

przyłączy.  
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 Obszar 3 

 Kazimierz: rzeka Wisła – Podzamcze – Stradomska - Krakowska 

  

 

Rejon zasilany jest magistralą ciepłowniczą 2 x Dn 700/600 mm oraz 

odgałęzieniem w kierunku ulic: Piekarskiej, Skawińskiej, Skałecznej, 

Bernardyńskiej.  

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków z tego obszaru. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana jest 

realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień, np. w rejon ul. Koletek, 

Paulińskiej, lub bezpośrednich przyłączy.  
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  Obszar 5 

  Al. Mickiewicza – Karmelicka – Straszewskiego – Piłsudskiego 

  

 

Rejon zasilany jest magistralą ciepłowniczą 2 x Dn 600 mm oraz 

odgałęzieniem w  rejon ulic: Humberta, Jabłonowskich, Krupniczej, 

Czystej, Dolnych Młynów, Rajskiej.  

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego obszaru. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana jest 

realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień lub bezpośrednich 

przyłączy. 
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Obszar 6 

Karmelicka – Słowackiego – Długa – Basztowa - Dunajewskiego 

  

 

Rejon zasilany jest odgałęzieniem w kierunku ulic: Lenartowicza, 

Kremerowskiej, Łobzowskiej, Krowoderskiej, Żuławskiego.  

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego obszaru. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana jest 

realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień lub bezpośrednich 

przyłączy. 
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 Obszar 7 

 Kleparz: Długa – Słowackiego – tory kolejowe - Basztowa 

  

 

Rejon zasilany jest odgałęzieniami w kierunku ulic Helclów i Szlak oraz 

w stronę Politechniki Krakowskiej. 

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego obszaru. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana jest 

realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień lub bezpośrednich 

przyłączy. 
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 Obszar 8 

 Tory kolejowe – Lubomirskiego – Rondo Mogilskie  -Lubicz  

 

Rejon zasilany jest magistralą 2 x Dn 500 mm oraz 

odgałęzieniem w kierunku ulic: Bosackiej, Parku 

Strzeleckiego, wraz z aktualnie zrealizowanym odgałęzieniem 

do ul. Zygmunta Augusta, Kurkowej, Topolowej.  

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego 

obszaru. Celem podłączenia poszczególnych budynków 

wymagana jest realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień lub 

bezpośrednich przyłączy. 
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Obszar 9 

Starowiślna – Westerplatte – Lubicz – Powstania Warszawskiego – 

Grzegórzecka – Dietla  

 

Rejon ten zasilany jest odgałęzieniami 2 x Dn 250 mm  

i 2 x Dn 150 mm w kierunku  ulic: Łazarza, Zyblikiewicza, 

Kopernika, Lubicz. Dodatkowo w rejonie al. Powstania 

Warszawskiego przebiega magistrala ciepłownicza  

2 x Dn 500 mm.  Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło 

budynków tego obszaru. Należy zwrócić uwagę, że do 

niedawna Szpital Uniwersytecki zlokalizowany  

przy ul. Kopernika zasilany był z kotłowni gazowej, obecnie, 

od 2011 roku, zasilany jest kompleksowo, wraz z przyległymi 

obiektami, z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Celem podłączenia poszczególnych budynków wymagana 

jest realizacja odgałęzienia w rejon ul. Wielopole oraz 

niewielkich lokalnych odgałęzień lub bezpośrednich 

przyłączy. Duży fragment tego odgałęzienia wykonano  

w 2012 roku. 



DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 
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 Obszar 10 

 Starowiślna – Dietla – Grzegórzecka – Kotlarska – rzeka Wisła  

 

Rejon zasilany jest poprzez magistralę cieplną  

2 x Dn 700 mm i odgałęzienie 2 x Dn 200 mm 

doprowadzające ciepło w rejon ul. Rzeźniczej i Prochowej. 

Od strony Grzegórzeckiej przebiega odgałęzienie  

2 x Dn 250 mm, natomiast wzdłuż ul. Halickiej przebiega 

odgałęzienie 2 x Dn 250/200 mm.  

Istnieje pełna możliwość zasilania w ciepło budynków tego 

obszaru. Celem podłączenia poszczególnych budynków 

wymagana jest realizacja niewielkich lokalnych odgałęzień 

lub bezpośrednich przyłączy. 



DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

 PROJEKT INWESTYCYJNY  

W RAMACH PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA 

      

     1) Realizacja podłączeń w ramach Porozumienia zawartego w dniu  

         15 maja 2012 r.: 

     a) budynki z pierwszego zarządzenie Prezydenta, 

           b) budynki z drugiego zarządzenie Prezydenta, 

           c) budynki z trzeciego zarządzenie Prezydenta, 

           d) budynki z czwartego zarządzenie Prezydenta. 

 

      2) Realizacja pozostałych podłączeń: 

           a) budynki – własność Gminy Kraków, 

                  b) inne budynki. 

 w wyniku działań szacujemy podłączenie 39 budynków i likwidację 670 pieców  
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DZIAŁANIA MPEC S.A. W KRAKOWIE  

NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

  PROJEKT INWESTYCYJNY  

W RAMACH PROGRAMU POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA 

 

 

Przewidywane nakłady finansowe MPEC S.A. w Krakowie na przyłączanie do m.s.c. 

budynków, w których likwidowane będą kotłownie i piece węglowe w: 
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2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

4 500 000 zł 5 500 000 zł 6 000 000 zł 6 000 000 zł 6 000 000 zł 
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OBSZARY ROZWOJOWE 



 

Na potrzeby planowania wieloletniego na terenie Krakowa oraz 

Skawiny rozpoznane zostały obszary możliwego przyszłego 

rozwoju budownictwa. Zbilansowane zostały 24 rejony, o łącznym 

docelowym zapotrzebowaniu mocy 398,8 MW, długości sieci 

cieplnej wynoszącej 33 335 m, średnicach nominalnych  

DN 32 – 300 mm.  
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OBSZARY ROZWOJOWE 
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OBSZARY ROZWOJOWE 

kraków_obszary rozwojowe (kółko).pdf


REJON XII: „BRONOWICE WIELKIE” 

 Szacowane potrzeby cieplne: Qcałk. = 36,8 MW, w tym: 

1 – obszar pomiędzy ulicami Conrada, Jasnogórska:  

Q = 13,9 MW, 

2 – obszar pomiędzy ulicami Jasnogórska, Radzikowskiego: 

Q = 15,0 MW, 

3 – obszar pomiędzy ulicami Armii Krajowej, 

Radzikowskiego: Q = 7,9 MW. 

 Orientacyjna długości sieci ciepłowniczej do wymiany  

i rozbudowy: lcałk. = 4000 m, w tym: 

• wymiana sieci DN 80-250 mm na DN 400 mm: l = 430 m, 

• rozbudowa sieci DN 80-400 mm: l = 3570 m. 

 Realizacja projektu: 

• zrealizowano sieć cieplną (DN 300-400 mm, l = 3180 m) do rejonu ul. Jasnogórskiej wraz  

z przepychami i rurami osłonowymi pod torami kolejowymi, ul. Conrada i ul. Jasnogórską,  

i podłączeniem obiektów Galeria Auchan, Castorama. 

• Przygotowywany projekt ul. Jasnogórska – Radzikowskiego, uzyskano ULICP, przygotowanie 

pozwolenia na budowę. (przekroczenie ul Radzikowskiego wykonane) Przewidywany termin 

realizacji 2014rok 



 Szacowane potrzeby cieplne: Qcałk. = 3,2 MW, w tym: 

1 – hotel HOLIDAY INN KRAKÓW CITY CENTER:  

Q = 2,0 MW, 

2 – Urząd Miasta Krakowa: Q = 0,4 MW, 

3 – PKO BP Oddział 1 w Krakowie: Q = 0,8 MW. 

REJON XXI: „WIELOPOLE” 

 Orientacyjna długość sieci ciepłowniczej DN 80-150 mm  

do rozbudowy: lcałk. = 410 m, w tym: 

• podłączenia do m.s.c. hotelu HOLIDAY INN KRAKÓW 

CITY CENTER: DN 150 mm, l = 330 m. 

 Realizacja projektu.): 

• zrealizowano sieć cieplną (DN 150 mm, l = 330 m) na odcinku od punktu włączenia do sieci  

DN 150 mm, zlokalizowanej przy wiadukcie kolejowym, wzdłuż ulicy Dietla oraz Wielopole, 

• Wykonano przyłącz wraz z węzłem cieplnym do hotelu HOLIDAY INN KRAKÓW CITY CENTER 

• Prace projektowe przyłączy dla kolejnych budynków zlokalizowanych w rejonie ul Wielopole 

posiadających ogrzewanie na paliwo stałe oraz budynki UMK, Dietla 80/82 (kotłownie gazowe), 

przewidywany termin realizacji 2014r. 

Wielopole.pdf


SPIĘCIA SYSTEMOWE 

 Realizacja pierścieniowych spięć systemowych: 

• umożliwia zaopatrzenie w ciepło obszarów rozwojowych aglomeracji 

krakowskiej,  

• wpływa na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej 

z miejskiego systemu ciepłowniczego. 



SPIĘCIA SYSTEMOWE 



SPIĘCIE S1 „ZABŁOCIE” 

 Orientacyjna długość sieci ciepłowniczej 

 do wymiany i budowy: lcałk. = 2 635 m, w tym: 

 Etap I: 

• wymiana sieci ciepłowniczej DN 250-500 mm 

 na DN 400 mm na odcinku od komory  

K-Z ul. Na Zjeździe, do komory  

KZ-III ul. Kiełkowskiego: l = 1 235 m. 

 Etap II: 

• budowa sieci ciepłowniczej DN 400 mm na odcinku 

od końca etapu I, do komory  

K-VII ul. Żołnierska: l = 1 400 m. 

 Realizacja projektu: 

• częściowa realizacja modernizowanych 

fragmentów sieci cieplnej wraz z wykonaniem rur 

osłonowych pod ul. Powstańców Wielkopolskich. 



SPIĘCIE S2 „ZAWIŁA” 

 Orientacyjna długość sieci ciepłowniczej  

DN 300 mm do budowy: lcałk. = 1 932 m, w tym: 

 Etap I: 

• na odcinku od punktu włączenia do magistrali  

DN 1000 mm, do punktu odgałęzienia w rejon  

ul. Borkowskiej: l = 1 032 m. 

 Etap II: 

• na odcinku od końca etapu I, do punktu spięcia  

z siecią ciepłowniczą DN 300 mm, zasilającą  

w ciepło rejon ulic Gorczykowa, Jagodowa, Kępna: 

l = 900 m. 

 Realizacja projektu: 

• etapowa realizacja dokumentacji projektowej, 

zlecono wykonanie koncepcji wraz  

z uzyskaniem ULICP dla I etapu inwestycji. 



SPIĘCIE S3 „REDUTA” 

 Orientacyjna długość sieci ciepłowniczej DN 300 mm  

do budowy: lcałk. = 1 225 m, w tym: 

 Etap I: 

• na odcinku od punktu włączenia do sieci ciepłowniczej 

 DN 300 mm w rejonie ul. Bohomolca,  

do zabudowy mieszkaniowej BAL-BUD INVESTMENT  

Sp. z o.o.: l = 800 m. 

 Etap II: 

• na odcinku od końca etapu I, do punktu spięcia  

z siecią ciepłowniczą DN 250 mm, doprowadzającą ciepło 

do SWC przy ul. Strzelców 18: l = 425 m. 

 Realizacja projektu: 

• uzyskano ULICP, planowany termin uzyskania pozwolenie 

na budowę – II kwartał 2013 roku.  



CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 



REALIZACJA PROGRAMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

W LATACH 2004-2012 



PLAN PROGRAMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  

NA LATA 2013-2017 

ROK LICZBA  
BUDYNKÓW 

ZAINSTALOWANA  
MOC CIEPLNA C.W.U. 

[MW] 

1 2 3 

2013 59 7,5 

2014 55 6,5 

2015 50 6,0 

2016 50 6,0 

2017 50 6,0 

RAZEM 264 32,0 



PLAN PROGRAMU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ  

NA LATA 2013-2017 

 Zakłada się realizację tzw. programów specjalnych, rozwiązujących problem 

 ciepłej wody użytkowej dla całych osiedli i Spółdzielni Mieszkaniowych. 

 Plan przewiduje realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w Spółdzielniach 

 Mieszkaniowych: 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LICZBA  
BUDYNKÓW 

ZAINSTALOWANA  
MOC CIEPLNA  

C.W.U. 

[MW] 

1 2 3 

S.M. NA KOZŁÓWCE 43 6,0 

S.M. KURDWANÓW 70 6,5 

S.M. CZYŻYNY 60 7,5 

S.M. PODGÓRZE 17 2,9 

S.M. WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA 70 4,0 

P.G.M. SKAWINA 39 3,0 

RAZEM 299 29,9 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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