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Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu 11 kwietnia 2018 r.
uchwala niniejszą
REZOLUCJĘ

skierowaną do Prezesa Rady Ministrów RP oraz Wojewody Małopolskiego
w sprawie kontynuowania projektu KRK NH2.
Wobec braku postępów we wdrożeniu strategicznego dla rozwoju Nowej Huty, Krakowa i całego
regionu projektu „KRK NH2”, Rada Miasta Krakowa apeluje do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody
Małopolskiego o podjęcie intensywnych działań zmierzających do realizacji tego projektu.
Celem projektu KRK NH2 — Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki jest
wykorzystanie terenów poprzemysłowych w Krakowie Nowej Hucie i stworzenie w tym miejscu
optymalnych warunków dla współpracy środowiska akademickiego z biznesem (mają tu powstać m.in.
centra badawcze i laboratoria). Efektem tego współdziałania ma być kreowanie i wdrażanie
najnowocześniejszych technologii. W ramach KRK NH2 specjaliści z krakowskich uczelni mają ściśle
współpracować z firmami, prowadząc dla nich badania oraz testując prototypowe rozwiązania.
Projekt ma być realizowany na niezagospodarowanych dotychczas obszarach, na których powstanie
kilkaset hektarów terenu o jednorodnej strukturze własnościowej, wyposażonego we wszelkie
konieczne media, przeznaczonego pod inwestycje. Szacuje się, że dzięki temu powstanie w Krakowie
docelowo ok. 40 tys. nowych miejsc pracy, przede wszystkim w sektorze B+R (badania i rozwój).
KRK NH2 ma stworzyć miejsce wymiany myśli naukowej i technicznej, integracji różnorodnych
środowisk (głównie przedsiębiorców, naukowców, inwestorów, administracji publicznej).
Przedsięwzięcie ma wzmocnić pozycję Krakowa, jako ośrodka stawiającego na gospodarkę opartą na
wiedzy, a także zwiększyć konkurencyjność lokalnego przemysłu. Do projektu włączyły się już główne
krakowskie uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia Muzyczna,
Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika Krakowska, Uniwersytet
Ekonomiczny i Uniwersytet Rolniczy.
Poza wymiernymi korzyściami w wymiarze gospodarczym, społecznym i naukowym, projekt
KRK NH2 przyczyni się również do poprawy środowiska naturalnego, głównie poprzez ograniczenie
ryzyka związanego z ewentualnym pozostawieniem terenów poprzemysłowych w ich obecnym stanie.
Ponadto przedsięwzięcie zakłada zamontowanie nowoczesnych, proekologicznych instalacji, w miejsce
mocno już wyeksploatowanych, aktualnie wykorzystywanych dla potrzeb kombinatu. To ograniczy
negatywny wpływ na środowisko naturalne prowadzonej na tym obszarze działalności przemysłowej.
Realizacja projektu KRK NH2 ma ogromne znaczenie dla rozwoju Nowej Huty, Krakowa i całego
regionu, dlatego Rada Miasta Krakowa apeluje o jego kontynuację.
Długofalowa rewitalizacja Nowej Huty miała opierać się na dwóch projektach: „Kraków - Nowa
Huta Przyszłości”, realizowanym przez Samorząd Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz
rządowym projekcie „KRK NH2”. Kluczowe elementy projektu samorządowego są mocno
zaawansowane. Na realizację rewitalizacji Przylasku Rusieckiego została już podpisana stosowna umowa
na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
(łączna kwota zadania to ok. 10 mln zł). Inwestycja ma zakończyć się w 2020 roku. Drugie zadanie
w ramach samorządowego projektu tj. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy
Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” również zostało wybrane do dofinansowania,

w kwocie ok. 59 mln zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
W czerwcu br. planowane jest podpisanie stosownej umowy. Miasto Kraków dofinansuje to
przedsięwzięcie kwotą ok. 25 mln zł, dzięki czemu do końca 2020 roku Nowa Huta wzbogaci się o 40 ha
kompleksowo uzbrojonych i zagospodarowanych terenów inwestycyjnych. Wniosek o dofinansowanie
kolejnego zadania w ramach „Kraków - Nowa Huta Przyszłości” tj. „Błonia 2.0” został już złożony
w ramach naboru projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Tymczasem stan zaawansowania rządowego projektu „KRK NH2” rodzi poważne obawy o jakiekolwiek
możliwości jego realizacji. List intencyjny w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Skarbem Państwa
a ArcelorMittal, co miało otworzyć kilkaset hektarów na nowe inwestycje w Nowej Hucie, podpisany
jeszcze przez wojewodę rządu PO-PSL Jerzego Millera, stracił ważność. Natomiast spółka
„Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki”, która miała być motorem napędowym
projektu „KRK NH2” uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5.10.2017 roku została
rozwiązana i znajduje się w likwidacji. Taki stan rzeczy znacznie oddala możliwość przygotowania przy
udziale środków unijnych aktualnej perspektywy finansowej zdegradowanych obecnie terenów, których
zagospodarowanie przez inwestorów miało być znaczącym impulsem ożywienia gospodarczego Nowej
Huty.
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