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PETYCJA GMIN METROPOLII KRAKOWSKIEJ 
do 

PREMIERA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
o zwiększenie środków finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę 

przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych 
 
 
 

 
Szanowny Panie Premierze! 
 
 

Mając na uwadze troskę o poprawę jakości powietrza w Metropolii Krakowskiej oraz 
działając na podstawie art. 2 ustawy o petycjach (Dz.U.2018 poz. 870 z dnia 11 lipca 2014 r. 
z poź.zm.) zwracamy się z apelem o podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia środków 
finansowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa na budowę przyłączy gazowych do 
budynków  mieszkalnych, co pozwoli na utrzymanie tempa likwidacji bezklasowych kotłów 
węglowych do końca 2022 r.   
 

Od ponad czterech lat Gminy Metropolii Krakowskiej podejmują działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza, w szczególności skierowane na przygotowanie mieszkańców do 
wejścia w życie przepisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego. W tym 
celu przeznaczyliśmy już ponad 132 mln zł na likwidację pieców węglowych. Do tej pory 
zlikwidowano ponad 9 tys. nieekologicznych źródeł ciepła.  W gminach intensywnie działają 
ekodoradcy pomagając mieszkańcom w doborze najefektywniejszego źródła ogrzewania oraz 
pozyskaniu i rozliczeniu dotacji na ten cel. Prowadzimy przedsięwzięcia informacyjno-
edukacyjne, aby przekonać niezdecydowanych mieszkańców do wymiany kopciuchów.  

 
Z dużym zdumieniem i niepokojem przyjęliśmy komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa 

(PSG) informujący, że z uwagi na duże zainteresowanie przyłączeniem do sieci gazowej środki 
inwestycyjne spółki na lata 2022-2023 zostały w pełni zarezerwowane na realizację zawartych 
już umów przyłączeniowych i PSG nie posiada aktualnie źródeł finansowania dla kolejnych 
inwestycji. W efekcie, mieszkańcy otrzymują od PSG  odmowy realizacji przyłączy gazowych 
do końca roku 2023 r.   
 

W naszej opinii, utrzymanie w mocy powyższej decyzji w znacznym stopniu obniży 
tempo wymiany bezklasowych kotłów węglowych oraz nadwyręży zaufanie mieszkańców do 
władz publicznych. Brak możliwości przyłączania do sieci gazowej spowoduje spadek 
zainteresowania mieszkańców skorzystaniem z programów wspierających likwidację kotłów 
węglowych a wdrażanych przez administrację centralną (np. Program Czyste Powietrze) jaki i 
samorządową (projekty finansowane z funduszy europejskich oraz gminnych).  Jesteśmy 
przekonani, że powyższe doprowadzi do braku możliwości pełnego wdrożenia zapisów uchwały 
antysmogowej dla Województwa Małopolskiego zakazującej użytkowania bezklasowych kotłów 
węglowych od 1 stycznia 2023 r. Uważamy, że zahamowanie procesu wymiany kotłów 
węglowych z uwagi na brak możliwości budowy przyłączy gazowych do budynków 
mieszkalnych przekreśli szansę na  poprawę jakości powietrza, o którą tak bardzo od kilku lat 
wszyscy walczymy.  
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Dlatego apelujemy do Pana Premiera o podjęcie decyzji mających na celu 

zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych przeznaczonych na budowę przyłączy 
gazowych do budynków mieszkalnych na terenie Metropolii Krakowskiej. Z uwagi na przepisy 
uchwały antysmogowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2023, szczególną uwagę 
należy zwrócić na przyłącza gazowe budynków mieszkalnych ogrzewanych bezklasowymi 
kotłami węglowymi.  Liczmy na to, że podjęte przez Pana Premiera decyzje, pozwolą na 
utrzymanie dotychczasowego tempa i skali wykonywania przyłączy gazowych do domów 
jednorodzinnych w Metropolii Krakowskiej. 
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