
UCHWAŁA Nr IV/82/11
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 18 kwietnia 2011
w sprawie spopielarni. 

Na podstawie § 4 pkt 4 lit. l Statutu Dzielnicy XVIII stanowiącego załącznik nr 18 do 
uchwały nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji 
i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 
dnia 6 listopada 2002 r. Nr 243 poz. 3278, z późn. zm.),  Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta 
uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z  ponowną próbą zlokalizowania  na  terenie  Dzielnicy XVIII  Nowa Huta 
spopielarni  firmy  PROSMED Spółka  jawna Baran  & Gawlik  przy ul.  Sieroszewskiego nr  5 
wnioskuje  się  do  Rady Miasta  Krakowa  o  wystąpienie  do  Pana  Andrzeja  Kraszewskiego  – 
Ministra  Środowiska  o  podjęcie  działań  zmierzających  do  zmiany  niekorzystnego  dla 
społeczeństwa nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz. U. z  2010 r. nr  213 poz. 
1397), oraz do Pani  Ireny Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o interwencję w 
tej sprawie.

§ 2

Wnosimy o  to,  aby w  Rozporządzeniu  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać na środowisko spopielarnia zwłok ludzkich ponownie została umieszczona, jako 
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                 Stanisław Moryc

UZASADNIENIE:

W powyższym rozporządzeniu wykreślono zapisy dotyczące spopielarni (krematoriów), które  to 
inwestycje  były  umieszczone  w  grupie  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na 



środowisko.  Spopielarnia  firmy  PROSMED  powstała  pomimo  braku  stosownych  pozwoleń. 
Instalacja pieca kremacyjnego została przeprowadzona bez konsultacji społecznych, przy braku 
decyzji środowiskowych, WZ i ZT oraz decyzji pozwolenia na budowę.
 Nowe  rozporządzenie  firmie  Prosmed  umożliwi  zalegalizowanie  spopielarni  bez  potrzeby 
opiniowania  tego  przedsięwzięcia  przez  społeczeństwo  i  odpowiednie  instytucje,  dlatego 
wnosimy do Rady Miasta o interwencję w tej sprawie.
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