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tukasz Sek
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg w sprawie terenéw po dawnej kopalni Héw
w Zes’rawicach, przekazana przez Pana Rafa’ra Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta
Krakowa 11 stycznia 2023 r., uprzejrnie informujwg.

Na terenie, na ktérym znajdowa’ra sic; kopalnia Héw Zes’rawice obowialzujq ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Zes’rawice", przyjgtego
uchwa’rq nr LXIV/820/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Ma’r0po|.
nr 82, poz. 557 z dnia 20 lutego 2009 r.). Przedmiotowy plan obowiqzuje od 23 marca 2009 r.
Zgodnie z nim, na obszarze ktérego dotyczy interpelacja, ustalono przeznaczenie terenéw
oznaczonych symbolami w postaci:

0 3 ZP oraz 4 ZP — tereny publicznej zieleni urzqdzonej,
0 1 PG - teren eksploatacji gérniczej - wydobywanie surowcéw ilastych ceramiki

budowlanej ze z’r02a ,,Zes1‘awice”0raz czynnoéci zwiqzane z ta; eksploatacjq.
Z kolei zgodnie 2 treéciq aktualnego dokumentu studium przyjgtego uchwa’ra1

nr CXl|/1700/14 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowcm
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa", tereny bedqce przedmiotem
interpelacji z0sta’ry oznaczone symbolem ZR - Tereny zieleni nieurzqdzonej:

0 Funkcja podstawowa — réinorodne formy zieleni nieurzqdzonej, Iasy, grunty rolne,
0 Funkcja dopuszczalna — zabudowa/zagospodarowanie terenu realizowana/e jako terenowe

urzqdzenia sportowe, ktére nie zmniejszajq okreélonego wskainika powierzchni biologicznie
czynnej, wody powierzchniowe, stawy, rowy oraz zbiorniki wodne poeksploatacyjne,
réénorodne formy zieleni urzqdzonej, zieleri izolacyjna, ogrody dzia%kowe i botaniczne,
rekultywacja wyrobisk w obrcgbie, ktérych zakoriczona zostahz eksploatacja kopalin, jez'eIi
zosta1‘y wskazane w taloelach strukturalnych jednostek urbcmistycznych.



Od uchwalenia i obowialzywania planu dla \/vvv. terenu nie zosta+y Wydane Zadne decyzje
0 pozwoleniu na budoweg dla inwestycji kubaturowych. Aktualnie W Wydziale Architektury
i Urbanistyki UMK réwniei nie jest prowadzone postegpowanie W sprawie Wydania decyzji
0 pozwoleniu na budowe dla Wskazanego poWy2ej terenu, gdyi zgodnie z obowiqzujqcym
planem miejscowym, przedmiotowy teren jest po’ro2ony W terenie oznaczonym symbolem 1PG,
obejmujacym obszar gérniczy 0 ustalonym podstawowym przeznaczeniu tego terenu na
eksploatacjeg gérniczq — Wydobywanie suroWcéW ilastych ceramiki budowlanej ze Z’ro2a
,,Zes’raWice” oraz na czynnoéci zwiazane z ta) eksploatacjq. Do Wydzia%u Architektury
i Urbanistyki UMK nie Wp’ryna1’r takie Wniosek W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej na wskazanym terenie, W trybie ustawy 2 dnia 5 lipca 2018 r. 0 ufatwieniach
W przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkcmiowych oraz inwestycji towarzyszqcych (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1538).

Przez Prezydenta Miasta Krakowa nie jest rozpatrywany Zaden Wniosek dotyczqcy
zmian W realizowanym projekcie rekultywacji. W kwestii zaawansowania prac
rekultywacyjnych naleiy zwrécié sio do przedsiebiorcy, tj. Zes+aWice Sp. z 0.0., ul. Grota-
Roweckiego 10, 30-348 Krakow. Natomiast decyzjq Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
26 lipca 2022 r. (znak: WS—10.6541.50.2022.MC) zatwierdzony zosta’r ,,D0datek nr 2
do dokumentacji dla rozpoznaniu warunkéw geologiczno-inéynierskich dla inwestycji rekultywacji
terenow poeksploatacyjnych kopalni Héw ceramiki budowlanej ,,Zesfawice" obrgb 3 jednostka
ewidencyjna Nowa Huta W Krakowie — dla uszczegéfowienia rozpoznaniu warunkéw geoIogiczno-
iniynierskich W rejonie projektowanych prac rekultywacyjnych terenu po odkrywkowej kopalni ifo'W
no cz¢s'ci dziafek 225, 226, 227, 228, 229, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 262/1,
262/2, 263, 264/60, 264/61, 264/62, 264/63, 264/64, 264/86, 267/3, 317/2, 493/2 obr. 3
j. ewid. Nowa Hutu". Przeprowadzone na WW. terenie prace i roboty geologiczne mia’ry na celu
dokonanie uszczeg6’roWienia Wobec Wykonywanych W przesz’roéci czynnoéci siuiqcych
rozpoznaniu Warunkow geologiczno-iniynierskich dla przeprowadzenia rekultywacji.
Realizacja dziaiafi objetych dokumentacjq zwiqzana by1‘a r6Wnie2 Z celem, jakim by’r0
pozyskanie aktualnych danych (parametréw geotechnicznych gruntéw) majqcych W przysz+oéci
pos’ru2yc' do obliczefi statecznosici terenu, co moie byé zwiqzane z zamiarem dokonania zmian
W obecnie realizowanym projekcie rekultywacji. Zakres przeprowadzonych czynnoéci objafr
takie kolejnq serio pomiaréw kontrolnych W zainstalowanych kolumnach inklinometrycznych.

W nastepstwie przes’ranej pismem z 25 maja 2020 r. znak: ST.DO.430.14.2020 notatki
urzodowej Straiy Miejskiej Miasta Krakowa informujqcej 0 ujawnieniu odpadow W postaci
czgéci samochodowych W ziemi na terenie dawnej kopalni i’rc'>W W Zes’raWicach, Wydzia+
Kszta’rtoWania 5rodoWiska Urzegdu Miasta Krakowa zorganizoWa’r 26 czerwca 2020 r. Wizje
lokalnq. Podczas oglodzin potwierdzono, Ze dosz’ro do Wysypania odpadow na skarpie niecki
Wyrobiska. Na to okolicznoéé odebrane zosta+y oéwiadczenia sprawcy zdarzenia W konfrontacji
z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszy Straiy |\/liejskiej. Kierowca samochodu,
ktory dokona’r tego czynu Wyjaéni+, 2e odpady te pochodzfiy z prac porzqdkowych
obejmujqcych likwidowanie dzikich Wysypisk zlokalizowanych przy ul. Zes’raWickiej
W Krakowie, na dzia’rkach stanowiqcych W1‘asn0§é Zes’raWice Sp. 2 0.0. Os',Wiadczy’r r6Wnie2, 2e
Wysypane odpady zosta’ry nastopnie zebrane do konteneréw i W Wiekszoéci jui Wywiezione.
Podczas oglodzin ujawniono jeden kontener Wype+niony odpadami, przygotowany do WyWozu,
oraz éladowe iloéci odpadow W miejscu ich Wysypania.



O ca+koWityrn zakoficzeniu prac W zakresie Wywozu WW. odpadow, Wydzia’r
l<szta’rtoWania 5rodoWiska UMK zosta’r powiadomiony pismem z 22 lipca 2020 r. Powyisze
zosta’ro potwierdzone 18 grudnia 2020 r. podczas przeprowadzonej ponownej Wizji lokalnej.

Ponadto Wystapiono do Zes’raWice Sp. z 0.0. o podjocie dzia1‘a|fi majqcych na celu
niedopuszczenie W przysz’rosZci do deponowania odpadow na terenie nieczynnej kopalni How,
pod rygorem powiadomienia Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony §rodoWiska W Krakowie
o nieprzestrzeganiu Warunkéw posiadanego przez Spé’rk¢ zezwolenia na przetwarzanie
odpadow, udzielonego decyzja Marsza’rka Wojewodztwa Ma%op0|skiego. Dotychczas nie
odnotowano nowych zg’roszer'1 dotyczqcych deponowania odpadow na przedmiotowym
terenie.
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Otrzymuja;
1. Adresat

. Wydzia’r Ksztafiowania 5rodoWiska

. Wydzia’r Architekturyi Urbanistyki
Wydzia’r Planowania Przestrzennego

. Biuletyn lnformacji Publicznej
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