
UCHWAŁA Nr XVII/282/12
Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta

z dnia 4 kwietnia 2012

w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa czterech masztów oświetleniowych 
płyty głównej boiska piłkarskiego Hutnik Kraków, na części działki nr 521/11 obr. 46 Nowa 
Huta przy ul. Ptaszyckiego 4 w Krakowie”.

Na podstawie § 4 pkt 5 lit. j 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.) oraz na wniosek Wydziału Architektury i 
Urbanistyki  UMK,  znak  AU-02-1-6733.76.2012.DPO,  Rada  Dzielnicy  XVIII  Nowa  Huta 
uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się negatywnie wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji  pn.:  „Budowa czterech  masztów  oświetleniowych  (h=38 m)  płyty  głównej  boiska 
piłkarskiego  Hutnik  Kraków,  na  części  działki  nr  521/11  obręb  46  Nowa  Huta  przy  ul. 
Ptaszyckiego 4 w Krakowie”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                                Rady i Zarządu
                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta

                                                                                                 Stanisław Moryc



Uzasadnienie:
Rada Dzielnicy XVIII opiniuje negatywnie przedstawiony wyżej wniosek z uwagi na:

1. Opactwo  Ojców Cystersów jest  jednym z  najstarszych  zabytków  zlokalizowanych  na 
terenie Dzielnicy XVIII, nadto jest miejscem ożywionego kultu religijnego.

2. Ewentualne  trwałe  ulokowanie  w  krajobrazie  masztów  oświetlenia  stadionu  Hutnika, 
niezależnie od ich wysokości, winno być poprzedzone analizą, w jaki sposób obiekty te 
wpływają  na  estetykę  najbliższego  otoczenia,  oraz  w  jaki  sposób  możliwe  jest  ich 
funkcjonalne  oraz  estetyczne  połączenie  z  pozostałymi  zabudowaniami  stadionu,  tak 
istniejącymi jak i planowanymi. 

3. Z  uwagi  na  stopień  społecznego  zainteresowania  tematyką  sportu,  inwestycja  w 
infrastrukturę sportową, winna zostać poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi.

4. Zamierzona  inwestycja  jest  sprzeczna  z  ugodą  wypracowaną  w  wyniku  społecznego 
konsensusu. W świetle tej ugody pomiędzy Gminą Miejską Kraków – Hutnik Kraków 
SSA oraz Opactwem Ojców Cystersów w Krakowie z dnia 14 maja 2009 r – maszty 
oświetleniowe stadionu Hutnika o wysokości 38 metrów są zbyt wysokie i winny zostać 
obniżone do wysokości 22 metrów. Maszty o wysokości 38 metrów zostały określone, 
jako  obiekty  tymczasowe  oraz  oznaczono  termin  ich  rozbiórki  najdalej  do  dnia 
31.10.2012 r. 
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