
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kraków , 10 czerwca 2015 r. 

 

Umowa okre ślająca zasady współpracy stron przy projekcie 

rewitalizacji Nowej Huty podpisana  
 

Przedstawiciele ArcelorMittal Poland - właściciela krakowskiej huty reprezentanci Skarbu Państwa w 

osobach Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera i Prezydenta Miasta Krakowa Jacka 

Majchrowskiego, a także przedstawiciele Nowego Centrum Administracyjnego sp. z o.o podpisali dziś 

umowę określającą zasady współpracy stron przy projekcie mającym na celu rewitalizację obszaru 

Nowej Huty.  

Podpisany dziś dokument jest następstwem sygnowanego w kwietniu ubiegłego roku listu intencyjnego 

w sprawie restrukturyzacji terenów poprzemysłowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym 

ArcelorMittal Poland.  

Projekt zakłada przekazanie przez ArcelorMittal Poland na rzecz Skarbu Państwa terenów zbędnych do 

prowadzenia obecnej działalności operacyjnej w zamian za uzyskanie tytułu własności do terenów, 

które spółka wykorzystuje w oparciu o użytkowanie wieczyste.  

- Obecna skala działalności krakowskiej huty jest o wiele mniejsza niż w latach 70-tych, na które 

przypadła największa produkcja w tym zakładzie. Oznacza to, że dysponujemy terenami, których nie 

wykorzystujemy obecnie w produkcji stali. Wielkość terenu, który przekażemy Skarbowi Państwa wraz z 

położonym na nim majątkiem to ok. 300 ha. Wartość tych praw majątkowych winna pozwolić na 

przekształcenie przysługującego nam prawa użytkowania wieczystego na prawo własności do ok. 490 

ha terenów wykorzystywanych przez nas do celów operacyjnych. Trwają jeszcze ostateczne 

uzgodnienia w tej kwestii. Dzisiaj zawierane zobowiązania będą wykonane po uzupełnieniu 

towarzyszącej umowie dokumentacji, która podlegać będzie akceptacji właściwych reprezentantów 

stron – powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland. – Transakcja ta pozwoli 

nam na obniżenie kosztów działalności i przybliży nas do realizacji naszego głównego celu, czyli 

zapewnienia długoterminowej konkurencyjności naszego krakowskiego oddziału. Liczymy również, że 

projekt strefy przyciągnie nowych inwestorów, w tym związanych z przemysłem stalowym, a także 

przyczyni się do rewitalizacji Nowej Huty, na czym również bardzo nam zależy.  

- Przejęcie nieruchomości już zbędnych ArcelorMittal Poland, dobrze skomunikowanych i 

wykorzystujących istniejącą infrastrukturę daje szansę na stworzenie przestrzeni dla lokowania nowych 

przedsiębiorstw – mówi Jerzy Miller, Wojewoda Małopolski. - Przede wszystkim tych działających w 

ramach tzw. nowej gospodarki - opartej o wiedzę, przy wykorzystaniu potencjału krakowskiego 

środowiska akademickiego, ale także tych które działają w tradycyjnych obszarach rynku, szczególnie 

przy wykorzystaniu profilu działalności i potencjału huty. Dla Małopolski oznacza to przede  wszystkim 
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stworzenie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto przekazanie terenów pozwoli na dodanie 

wyłączonego obecnie z tkanki miasta obszaru przemysłowego do uporządkowanej przestrzeni miejskiej.  

-  Wzajemna współpraca w zakresie restrukturyzacji części gruntów użytkowanych przez ArcelorMittal 

przyniesie wymierne korzyści wszystkim stronom i przyczyni się do aktywizacji społecznej i 

ekonomicznej tego obszaru, oraz do powstania nowych miejsc pracy i przyjaznej dla mieszkańców 

przestrzeni miejskiej – dodaje Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. -  Obok uporządkowanej 

strefy przemysłowej, bezpiecznie funkcjonować będzie strefa usługowa i publiczna. Będzie można 

przystąpić do wymiany i rozbudowy infrastruktury podziemnej, do tworzenia  nowych ciągów 

komunikacyjnych i myśleć o tym, by wszystkie te inwestycje doprowadziły do scalenia 

zrewitalizowanych terenów z resztą Nowej Huty. Jest to cenne dopełnienie zwłaszcza dla projektu  

„Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który w najbliższych dekadach  stanie się swoistą lokomotywą 

rozwoju Krakowa. 

- Podpisany dokument stanowi zwieńczenie dotychczasowej współpracy z ArcelorMittal Poland i 

umożliwia rewitalizację historycznych, nowohuckich budynków - mówi Tomasz Turaj, Prezes Nowego 

Centrum Administracyjnego. -  To również początek realizacji unikalnego projektu inwestycyjnego „KRK 

nh2” zakładającego wykorzystanie ponad 300 ha terenów poprzemysłowych w Krakowie Nowej Hucie,  

należących dotychczas do ArcelorMittal jako przestrzeni współpracy środowiska akademickiego z 

biznesem w zakresie kreowania i wdrażania najnowocześniejszych technologii. 
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Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
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O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 
przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje się najnowocześniejsza w Europie 
walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady 
Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 
11 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, 
specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. 

Przez 10 lat obecności w Polsce firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała ponad 5 mld złotych, unowocześniając każdy 
etap produkcji. Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc.,  znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc.,  dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla środowiska. Firma 
jest jedynym w Europie i jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m. 

ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, 
ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych 10 lat firma przeznaczyła na te cele 12 mln złotych.  

Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 19 z nich. 
Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych 
sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym, artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą 
pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.  

Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją działalność w 
sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz kontrahentów firmy, a także troszczy się 
o społeczności lokalne, wśród których działa.  

Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii kolejowych, 
przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań koncepcyjnych, dzięki którym 
produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.  



ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a działalność górnicza 
stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem geograficznym złoża rudy żelaza oraz 
węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty 
ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy. 

W 2014 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,3 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 93,1 
milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 63,9 miliona ton.  

ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Brukseli (MT), 
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS). 

Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com 

 


