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UCHWAŁA NR ………. 
RADY MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA ……………… 
 

w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących  
stanu środowiska w Nowej Hucie 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na podjęciu 
wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań w celu identyfikacji rzeczywistego        
i aktualnego stanu środowiska na terenach znajdujących się w obszarze dzielnicy XVIII Nowa 
Huta wraz z opracowaniem wyników podjętych czynności w formie raportu końcowego. 

 
§ 2. 

 
W celu wykonania uchwały proponuje się Prezydentowi Miasta Krakowa powołanie zespołu 
zadaniowego, w skład którego wejdą przedstawiciele środowisk krakowskich instytutów 
naukowo-badawczych, władz Województwa Małopolskiego, przedstawicieli klubów Rady 
Miasta Krakowa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska i Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Celem prac zespołu 
zadaniowego będzie koordynacja wykonania reprezentatywnych i kompleksowych badań 
stanu gleb i gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych na terenie i w okolicy 
terenów należących do ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów składowisk odpadów poprodukcyjnych, będących zarówno we 
władaniu wspomnianej firmy, jak i Gminy Miejskiej Kraków oraz władz wojewódzkich.  

 
§ 3. 

 
Raport końcowy z przeprowadzonych prac badawczych i projektowych, wraz ze wskazaniem 
ewentualnych kosztów remediacji tych terenów, powinien zostać przedstawiony Radzie 
Miasta Krakowa do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

 

 

 



§ 4. 

 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte 
w niniejszej uchwale należy rozumieć wyłącznie oraz jedynie jako wytyczną, zalecenie, 
sugestię, cel, priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym, skierowane przez Radę 
Miasta Krakowa do Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji 
stanowi wykładnię autentyczną, posiadającą formalną moc wiążącą co do norm przez siebie 
uchwalonych, dokonaną przez Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący Gminy Miejskiej 
Kraków. 
 

§ 5. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  
 

§ 6. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

UZASADNIENIE 

 

Przyjęta w 2019 r. przez Radę Miasta Krakowa uchwała w sprawie podjęcia działań 
kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie została unieważniona przez 
wojewodę małopolskiego. Oczekiwanych działań w tym zakresie, w ramach inwestycji 
miejskich realizowanych w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego, nie wykonał także - w 
sposób zgodny z intencją radnych, Prezydent Miasta Krakowa. W ostatnim czasie pojawiają 
się nowe informacje dotyczące chęci przejmowania do zasobów Gminy Miejskiej Kraków 
kolejnych terenów w rejonie krakowskiej huty, a w decydującą fazę wchodzą prace nad 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Kombinat”. Pomimo konieczności 
podejmowania kluczowych decyzji w obu tych kwestiach nie ma dokładnej diagnozy 
środowiska w rejonie kombinatu. Diagnoza ta powinna opierać się na kompleksowych 
wynikach badań zanieczyszczenia gleb i gruntów oraz wód powierzchniowych i podziemnych 
a także obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych dla mieszkańców, pracowników i innych 
użytkowników omawianych terenów. Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Krakowa 
wnosi jak w treści uchwały. 

 


