
UCHWAŁA Nr XXVI/360/16 

Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

z dnia 14 lipca 2016 

 

w sprawie protestu przeciwko instalacji pieca krematoryjnego na działce nr 246/48 obr. 47 Nowa 

Huta przy ul. Sieroszewskiego obok Szpitala im. Stefana Żeromskiego. 

 
Na podstawie § 3 pkt 4 lit. l oraz 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 (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. 

poz. 1854), Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta stanowczo protestuje przeciwko instalacji pieca 

krematoryjnego na działce nr 246/48 obr. 47 Nowa Huta przy ul. Sieroszewskiego obok Szpitala 

im. Stefana Żeromskiego. 

§ 2 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                   
                                                                                               Przewodniczący  

                                                                                                Rady i Zarządu 

                                                                                       Dzielnicy XVIII Nowa Huta 

 

 

                                                                                               Stanisław Moryc 

               
Uzasadnienie: 

Uruchomienie pieca do spopielania zwłok przy ul. Sieroszewskiego zostało przeprowadzone bez 

konsultacji społecznych i od wielu lat budzi ogromne sprzeciwy mieszkańców Nowej Huty. 

Instalacja pieca kremacyjnego została zrealizowana przy braku decyzji środowiskowej, WZ i ZT 

oraz decyzji pozwolenia na budowę. PINB wydał decyzję nakazującą firmie zarządzającej tym 

terenem doprowadzenie przebudowywanych pomieszczeń: magazynowego i zaplecza do stanu 

sprzed przebudowy, między innymi poprzez demontaż pieca do spopielania zwłok wraz z 

przynależnymi do niego instalacjami oraz zdemontowanie wykonanego kanału technologicznego 

wraz z prowadnicami i wózkiem technologicznym w pomieszczeniu zaplecza. Decyzja została 

wydana w związku z brakiem zgody właściwych organów administracyjno-budowlanych na 

przeprowadzenie powyższych prac.  

Inwestor metodą faktów dokonanych zabiega o powstanie tego zakładu w sąsiedztwie szpitala 

im. St. Żeromskiego. Obok planowanej spopielarni znajdują się: zabudowania dużego osiedla 

zamieszkanego przez kilka tysięcy osób, drewniany zabytkowy XV-wieczny kościół św. 

Bartłomieja oraz w pobliżu sanktuarium należące do opactwa OO. Cystersów z zabytkami z XII 

wieku. Wysoka zabudowa najbliższych czterokondygnacyjnych budynków mieszkalnych i 

znajdujące się budynki szpitala nie zapewniają właściwego przewietrzenia. Odległości od 

istniejących budynków nie zapewnią wystarczającej przestrzeni izolacyjnej dla mieszkańców. 

Codzienne życie dla mieszkańców, którzy mieszkają w najbliższym sąsiedztwie jak i również 

pacjentów, którzy są i przebywają w szpitalu im. Żeromskiego będzie bardzo uciążliwe. 


