
UCHWAŁA NR LVI/710/08 

Rady Miasta Krakowa 

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. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 9 lit. „f” ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 9 i art. 10 ust. 1 i ust. 3 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 

z późn. zm./, Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:  

§ 1. 

W uchwale 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., w celu realizacji powierzonych Spółce niniejszą uchwałą, zadań 

własnych Gminy Miejskiej Kraków, wprowadza się następujące zmiany: 

1/ w § 1:  

a/ dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1, 

b/ dodaje się ust. 2 o treści: „KHK S.A. ma na celu realizację zadań własnych 

Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym 

inwestycji, jak również podejmowanie działań ważnych dla rozwoju Gminy.”, 

2/ w § 2:  

a/ zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W swojej działalności KHK S.A. 

występując w imieniu Gminy Miejskiej Kraków będzie realizować 

w szczególności następujące cele:”, 

b/ dodaje się litery od g/ do h/ w brzmieniu: 

„g/ unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  

h/ zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną.”. 

§ 2. 

1. Powierza się Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółka Akcyjna (dalej 

w niniejszej uchwale zwanemu KHK S.A.) z siedzibą w Krakowie, wpisanemu do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa 

Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

pod nr: 0000006301 będącemu jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Kraków 

realizację zadania w ramach zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych 

w § 1 pkt 2 lit b) niniejszej uchwały polegającego na: przygotowaniu, budowie 

i eksploatacji „Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie” (dalej 

w niniejszej uchwale zwanego ZTPO) zgłoszonego do finansowania w ramach  
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Funduszu Spójności UE i umieszczonego na liście projektów kluczowych do 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIiŚ 2.1-3. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane w celu zaspokajania 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako element programu gospodarki odpadami 

w Krakowie, w ramach statutowej działalności KHK S.A. 

3. Proces realizacji ZTPO przez KHK S.A. uwzględniał będzie w szczególności 

następujące elementy: 

1/ prowadzenie akcji promocyjnej, edukacyjnej oraz konsultacji wśród społeczności 

lokalnej w sprawie zasadności powstania ZTPO jako elementu programu 

gospodarki odpadami w Krakowie, 

2/ ustalenie lokalizacji zakładu, 

3/ opracowanie wstępnej koncepcji budowy oraz projektu architektoniczno-

budowlanego, 

4/ opracowanie szczegółowego harmonogramu prac,  

5/ pozyskanie gruntów z przeznaczeniem na realizację projektu, 

6/ pozyskiwanie środków na budowę ZTPO, w tym ze środków pomocowych Unii 

Europejskiej, aby zminimalizować zaangażowanie własnego potencjału 

finansowego, 

7/ budowę i oddanie do użytku zakładu, 

8/ eksploatację zakładu. 

§ 3. 

1. Wyraża się wolę wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału 

zakładowego KHK S.A., w celu rozpoczęcia realizacji zadania opisanego w § 2 

ust. 1 niniejszej uchwały  i sprawnego przeprowadzenia działań, o których mowa 

w § 2 ust. 3 pkt. 1-6 niniejszej uchwały, kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych 

w 2008 roku oraz kwotę nie mniejszą niż 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych 

w 2009 roku. 

2. Ostateczna wysokość dokapitalizowania w 2009 roku zostanie określona w uchwale 

budżetowej na 2009 rok. 

3. W zamian za wniesiony wkład pieniężny opisany w ust. 1 Gmina Miejska Kraków 

obejmie w podwyższonym kapitale zakładowych KHK S.A. akcje imienne, za cenę 

emisyjną równą ich wartości nominalnej. 

4. W przypadku, gdy lokalizacja ZTPO obejmie grunty będące własnością Gminy 

Miejskiej Kraków wyraża się wolę ich wniesienia - na podstawie odrębnej uchwały, 

jako wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego KHK 

S.A. i w zamian objęcie odpowiedniej ilości akcji, których wartość nominalna będzie 

odpowiadać wartości rynkowej wnoszonego wkładu niepieniężnego - jako środek 

realizacji zadania określonego w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały. 
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§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady 

Małgorzata RADWAN-BALLADA  


