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tu kasz Sgk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajalc na Pana interpelacjg w sprawie miejsc parkingowych na osiedlu Viva Piast
powstajqcym przy ul. Powstaﬁcéw 86 w Krakowie, przekazanq przez Pana Rafa+a Komarewicza,
Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 23 czerwca 2022 r., uprzejmie informujg.
Decyzjq nr 302/6740.1/2021 z 12 marca 2021 r. zatwierdzono projekt budowlany
i udzielono pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa zespofu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych z garazami podziemnymi, parkingami i ukfadem drég wewngtrznych
na dz. nr 286/1, 287/1, 288/1, 290/1 obr. 1 Nowa Huta, budowa infrastruktury technicznej (instalacje
kanalizacji sanitarnej, instalacje kcmalizacji deszczowej, przebudowa instalacji wodociqgowej,
przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej DN200, przebudowa instalacji deszczowej z%qcze kablowe
SN 15 kV zasilcmia rezerwowego, stacja trafo 15 I<V zasilania rezerwowego, kable SN 15 kV
dla zasilcmia stacji trafo zasilcmia rezerwowego, kable niskiego napiqzcia nN dla zasilania rezerwowego
budynkéw oraz zasilania oéwietlenia zewnetrznego, kcmalizacja teletechniczna) wraz z budowq
obiektéw budowlanych, w tym stacji zasilania rezerwowego na dz. nr 286/1, 287/1 obr. 1 Nowa Hutu,
przebudowq wjazdu z ulicy Powstaﬁcéw (dz. nr 317 obr. 1 Nowa Huta) oraz rozbiérkq obiektéw
budowlanych na dz. nr 286/1 obr. 1 Nowa Huta, rozbiérkq instalacji wewngtrznych na dz. nr 286/1,
287/1 obr. 1 Nowa Huta, w tym: instalacji wewmgtrznych wodociqgowych wraz z wewngtrznym
hydrantem, instalacji wewngtrznych kanalizacji sanitarnej i instalacji wewnegtrznych kanalizacji
deszczowej, instalacji wewmgtrznych centralnego ogrzewcmia RncX75, nieczynnych instalacji
elektrycznych W terenie, nieczynnych instalacji teletechnicznych w terenie przy ul. Powstaﬁcéw
w Krakowie” (sygnatura sprawy: AU~O1~2.6740.1.1880.2020.EP|).
Dla zamierzenia budowlanego zaprojektowano 73 miejsca postojowe na terenie,
w tym 8 miejsc postojowych dla 0sc'>b niepe’rnosprawnych.
Wzd’ruz zachodniego odcinka drogi wewncg-trznej zaprojektowano 23 miejsca postojowe,
w tym 8 miejsc postojowych dla oséb niepemosprawnych. Przy odcinku p0’rudniowym
zaprojektowano 26 miejsc postojowych, a przy odcinku wschodnim 24 miejsca postojowe.

Decyzjal nr 579/6740.1/2022 z 10 maja 2022 r. zatwierdzono zamienny projekt
budowlany dla ww. inwestycji (sygnatura sprawy: AU—O1—3.6740.1.1886.2021.DSZ).

W zakresie miejsc postojowych zmiana p0|ega’ra na wprowadzeniu dodatkowo 10 miejsc
postojowych na terenie, w tym 5 miejsc postojowych dla oséb niepe+n0sprawnych wzd’ruz
p0’rudni0weg0 odcinka drogi wewngtrznej.
Dla wskazanej inwestycji zaprojektowano zatem na terenie 83 miejsca postojowe ,w tym
13 miejsc postojowych dla oséb niepe’mosprawnych.
Organem w'raéciwym do

kontroli

realizacji

przedmiotowej

inwestycji

zgodnie

z zatwierdzonym projektem budowlanym jest Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego
W Krakowie — Powiat Grodzki.
Organ nadzoru budowlanego zgodnie z posiadanymi kompetencjami podejmie czynnoéci
wyjaéniajace W zakresie kwestii poruszonych W interpelacji Pana Radnego. W sytuacji
stwierdzenia naruszeﬁ przepiséw ustavvy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) PINB podejmie z urzedu odpowiednie postepowanie
administracyjne lub inne dzia’rania okreélone przez prawo.
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Adresat
Wydzia+ Architekturyi Urbanistyki
Powiatowy lnspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie — Powiat Grodzki
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