
 

UCHWAŁA Nr XXXV/331/2021 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 12 lipca 2021 

 

w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Recyklingu Odpadów 

Komunalnych w Krakowie obejmująca budynek zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, budynek zakładu 

tworzyw sztucznych, budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych, budynek hali magazynowej, 

budynek zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budynek Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynki: biurowo-administracyjny i socjalny, kontenerowe 

stacje transformatorowe, parking wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 

nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta w rejonie ulic Igołomska i Cementowa w Krakowie.” 
 

 

 Na podstawie § 3 pkt 4 lit. i uchwały nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.              

w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie (t.j. Dz. U. Woj. Mał. z 2019 r.  

poz. 5480, ze zm.) oraz na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK, znak AU-02-6.6733.173.2021.WKA, 

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Opiniuje się pozytywnie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zamierzenia 

inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie obejmująca 

budynek zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, budynek zakładu tworzyw sztucznych, budynek zakładu 

odzysku odpadów komunalnych, budynek hali magazynowej, budynek zakładu odzysku i recyklingu 

odpadów wielkogabarytowych, budynek Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), budynki: biurowo-administracyjny i socjalny, kontenerowe stacje transformatorowe, parking 

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta                

w rejonie ulic Igołomska i Cementowa w Krakowie.” 

 

 

  § 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                                            

Przewodniczący                                                                                                        

Rady i Zarządu 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

                                                                                                    

 

        Stanisław Moryc 
 

 

Uzasadnienie: 

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenach należących w przeszłości do kombinatu – rejon 

instalacji spiekarni. Projektowane przedsięwzięcie „Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych 

w Krakowie” stanowi zwartą zabudowę hal produkcyjno-magazynowych w technologii żelbetowej – 

prefabrykowanej. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany jako układ dróg wewnętrznych            

i technologicznych, placów manewrowych parkingów na samochody osobowych oraz infrastrukturę 

techniczną. Wzdłuż granic działki zostanie założony pas zieleni izolacyjnej, wysokiej i niskiej. teren będzie 

ogrodzony i oświetlony.  


