
    
 
 
 
 

 
 

 
 
ZARZĄDZENIE NR 2528/2009  
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 12 listopada 2009 r.  

 
 
 
w sprawie kontynuowania konsultacji społecznych z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Krakowa dotyczących budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Krakowie.  
 

 
Na podstawie art. 5a w zw. z art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 lit. a) i ust. 2 Zasad i trybu przeprowadzenia 
konsultacji społecznych inwestycji i projektów miejskich w Gminie Miejskiej Kraków, stanowiących załącznik do 
Uchwały nr XLI/502/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków przy realizacji inwestycji i projektów miejskich (z późn. zm.) 
oraz § 2 uchwały RMK Nr LVI/710/08 z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/488/96 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 1996 r. w sprawie powołania KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO - 
Spółki Akcyjnej zmienionej uchwałą Nr LXXVI/736/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 1997 r. oraz 
w sprawie powierzenia Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna realizacji Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów w Krakowie, zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uruchamia się pełne konsultacje społeczne dotyczące budowy Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów w Krakowie przy ul. J. Giedroycia jako kontynuację konsultacji 
prowadzonych na podstawie zarządzenia nr 302/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
20.02.2009 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania zakresu i 
harmonogramu realizacji przedsięwzięć na terenie dzielnicy XVIII oraz przygotowania 
projektu umowy społecznej dotyczącej realizacji Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych. 
 

§ 2 
 

1. Konsultacje społeczne odbywać się będą w okresie od 12.11 do 11.12.2009 r.  
2. Konsultacje społeczne obejmą swym zasięgiem obszar Dzielnicy XVIII. 
3. Konsultacje prowadzone będą równolegle z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 
nazwą budowa „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie” przy ul. J. 
Giedroycia połoŜonej w Dzielnicy XVIII. 

 



§ 3 
 

1. Konsultacje społeczne prowadzone będą m.in. za pomocą następujących instrumentów 
dialogu społecznego: 

 
1) umieszczania informacji i konsultacji na platformie internetowej Dialog Społeczny 

oraz www.ekospalarnia.krakow.pl z wykorzystaniem narzędzi interaktywnych: forum 
i ankiety elektronicznej; 

2) umieszczania informacji w serwisie informacyjnym „Magiczny Kraków” oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej; 

3) publikacji informacji w periodyku KRAKÓW.PL; 
4) umieszczenia informacji w lokalnych periodykach „Informator Rady i Zarządu 

Dzielnicy XVIII Nowa Huta” oraz w Tygodniku Głos Nowej Huty; 
5) spotkań z mieszkańcami Dzielnicy XVIII; 
6) umieszczenia informacji w prasie lokalnej  
7) rozprowadzania materiałów informacyjnych w postaci broszur i ulotek; 
8) działań PR; 
9) udzielania informacji w punkcie konsultacyjno-informacyjnym działającym w 

MOWIS (budynek NOT), osiedle Centrum C 10, w pokoju nr 1, w kaŜdy czwartek w 
godzinach 13.00-17.00; 

10) spotkań edukacyjnych, w tym spotkań z młodzieŜą. 
 
 
2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie kolejnego etapu konsultacji społecznych i 

koordynację działań jest Krakowski Holding Komunalny S.A. 
3. Jednostkami wspomagającymi organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych 

będą następujące komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa: 
 

1) Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR), 
2) Kancelaria Prezydenta- Biuro Prasowe (KP-02). 

 
§ 4 

 
Do obowiązków Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. naleŜy w szczególności: 
 

1) opracowanie harmonogramu konsultacji społecznych i przesłanie go do Wydziału 
Strategii i Rozwoju Miasta (SR). 

2) dostarczenie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych dotyczących Zakładu 
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, 

3) merytoryczny udział w spotkaniach i dyŜurach konsultacyjnych, 
4) udzielanie merytorycznych odpowiedzi na pytania przesyłane przez internautów za 

pośrednictwem platformy konsultacyjnej Dialog Społeczny, dotyczące budowy 
Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, 

5) analiza merytoryczna materiałów zebranych w czasie konsultacji społecznych 
dotyczących budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, 

6) zapewnienie finansowania wszystkich kosztów związanych z procesem konsultacji 
społecznych, 

7) opracowanie raportu końcowego podsumowującego konsultacje społeczne w 
terminie do 2 miesięcy od momentu zakończenia konsultacji społecznych. 

 



§5 
 

1. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta (SR) wspomaga organizację i przeprowadzenie 
konsultacji społecznych w następującym zakresie: 

 
1) zamieszczania na platformie internetowej Dialog Społeczny 

www.dialogspoleczny.krakow.pl informacji, zgodnie z danymi otrzymanymi od 
Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., w zakresie: 

a) przedmiotu konsultacji społecznych, 
b) planowanej inwestycji pn. ,, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w 

Krakowie” , 
c) harmonogramu konsultacji społecznych, 
d) przebiegu konsultacji społecznych,  

2) obsługi platformy internetowej Dialog Społeczny na potrzeby konsultacji, w tym: 
a) forum internetowe, 
b) ankieta elektroniczna, 
c) e – maile (weryfikacja spływających e-maili na skrzynkę platformy Dialog 

Społeczny od internautów, w tym przesyłanie merytorycznych pytań odpowiednio 
do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., zamieszczanie odpowiedzi 
udzielonych przez Krakowski Holding Komunalny S.A. na platformie Dialog 
Społeczny oraz samodzielne udzielanie odpowiedzi na pytania internautów 
organizacyjno-formalne tj. dotyczące godzin, dat, miejsc spotkań 
konsultacyjnych), 

3) opracowania sprawozdania z przebiegu konsultacji społecznych na platformie Dialog 
Społeczny w terminie do 7 dni od zakończenia konsultacji społecznych. 

 
2. Kancelaria Prezydenta – Biuro Prasowe (KP-02) wspomaga organizację i 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w następującym zakresie: 
 

1) obsługi medialnej konsultacji społecznych w ramach serwisu prasowego Urzędu 
Miasta Krakowa i serwisu informacyjnego Magiczny Kraków, 

2) publikacji informacji dotyczących konsultacji społecznych w periodyku 
KRAKÓW.PL 

 
§6 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta. 
 

§7 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 

        Prezydent Miasta Krakowa 

              / - / 


