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Pan
tukasz Segk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjzg W sprawie ogrodzenia os. Solaris, przekazanq przez
Pana Rafaia Komarewicza, Przewodniczqcego Rady Miasta Krakowa 27 stycznia 2023 r.,
uprzejmie informujz-3.

Decyzjq nr 300/6740.1/2019 Z dnia 15 lutego 2019 r. zostai zatwierdzony projekt
budowlany i udzielono pozwolenia na budow¢ dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa
budynku rnieszkalnego wieiorodzinnego -— z dwoma segmentami nadziemnymi: A1 i A2 - z usiugami
w parterze segmentu A1, wraz z instalacjami wewnetrznymi (centrainego ogrzewania
z wymiennikowniq, wentyiacji mechanicznej i kiimatyzacji, wody, kanaiizacji sanitarnej i deszczowej,
eiektrycznq i teietechniczna) i pomieszczeniem stacji trcmsformatorowej oraz garaéem podziemnym,
zlokalizowanego no dziaikach nr 1/28, 1/30, 1/31, 1/87 obr. 52 Nowa Hutu wraz
z zagospodarowaniem terenu, W tym budowq dojéé, dojazdu oraz budowq infrastruktury technicznej
(kanalizacji sanitarnej, kanaiizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oéwietlenia terenu)
no dziaikach nr 1/11, 1/28, 1/30, 1/31, 1/33, 1/87, 1/88 obr. 52 Nowa Huta, przy ui. St. Lema
w Krakowie (sygnatura sprawy: AU-01-3.6740.1.2524.2018.SP|).

Decyzjg nr 1484/6740.1/2021 z dnia 10 iistopada 2021 r. zmieniono ww. decyzjg
dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkainego wielorodzinnego — Z dwoma segmentami
naclziemnymi: A1 i A2 — z usiugami w parterze segmentu A1, wraz z instalacjami Wewngtrznymi
(centralnego ogrzewania z wymiennikowniq, wentylacji mechanicznej i kiimatyzacji, wody, kanaiizacji
sanitarnej i deszczowej, elektrycznq i teietechniczna) i pomieszczeniem stacji transformatorowej oraz
garaéem podziemnym, ziokalizowanego na clziaikach nr 1/214 (dawniej: 1/28), 1/197 (dawniej:
1/30), 1/233 (dawniej: 1/31), 1/201 (dawniej: 1/87), 1/236 (dawniej 1/87) obr. 52 Nowa Huta wraz
z zagospodarowaniem terenu, W tym budowq dojéc’, dojazdu oraz budowq infmstruktury technicznej
(kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, oéwietienia terenu)
no dziaikach nr 1/204 (ciawniej: 1/33), 1/239 (dawniej: 1/33), 1/212 (dawniej 1/28), 1/213
(dawniej: 1/28), 1/232 (dawniej: 1/31), 1/235 (dawniej: 1/87), 1/238 (dawniej: 1/33), 1/241
(dawniej: 1/88), 1/243 (clawniej: 1/11) obr. 52 Nowa Huta, przy ui. St. Lema w Krakowie (sygnatura
sprawy: AU-01-36740.1.980.2021.DSZ) W zakresie:

— zmiany obrysu kondygnacji parteru segmentu A1 (powiegkszenie kondygnacji parteru),
— zmiany wygiqdu elewacji zewngtrznych budynku (zmiana okiadzin elewacyjnych,

zmiana lokalizacji i wieikoéci okien).



Decyzjq nr 924/6740.1/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. zostai zatwierdzony projekt
budowlany i udzielono pozwolenia na bud0W¢ dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa
budynku mieszkainego Wieiorodzinnego - z trzema segmentami nadziemnymi: B1, B2 i B3 - z usiugami
W parterze segmentu B1, Wraz 2 instalacjami Wewngtrznymi (centralnego ogrzewania
z vvymiennikowniq, Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
elektrycznq i teletechnicznq) oraz garaiem podziemnym, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 1/198,
1/200, 1/202, 1/205, 1/207, 1/209 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta Wraz 2 zagospodarowcmiem
terenu, W tym budowq d0js'é oraz infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, oéwietlenia terenu) na dziaikach nr ewid. 1/197, 1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202,
1/203, 1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/209 obr. 52 jedn. ewid. Nowa Huta, przy ul. Stanisfawa Lema
W Krakowie (sygnatura sprawyz AU-01-3.6740.1.2509.2019.DSZ).

W odniesieniu do ogrodzenia na dziaikach nr 1/201, 1/197, 1/214 obr. 52 Nowa Huta
przy ul. Lema W Krakowie informujg, 2e prowadzone byio postgpowanie administracyjne
WSZCZ¢t€ 2 urzedu W Powiatowym lnspektoracie Nadzoru Budowlanego W Krakowie — Powiat
Grodzki. Decyzjq z dnia 16 maja 2022 r. (znak: ROIK |l.5160.18.2022.PSA) organ nadzoru
budowlanego nakazai inwestorowi rozbiérke; ogrodzenia 0 diugoéci okoio 67,50 mb,
skiadajqcego sie 2 30 szt. stalowych s+upéW oraz 27 szt. przesei systemowych aiurowych
(diugoéé przesia 2,50 m 0 Wysokoéci 1,50 m) Wraz z furtkq od strony Parku Lotnikéw Polskich,
zlokalizowanego na dziaikach nr 1/201, 1/197, 1/214 obr. 52 Nowa Huta przy ul. Lema
W Krakowie, Wykonanego W sposéb niezgodny z uchwaiq nr XXXVI/908/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. W sprawie Zasad i Warunkéw sytuowania obiektéw maiej
architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeri oraz obniienie ogrodzenia przydomowych
ogrédkéw (od strony zachodniej, dziaika nr 1/214 obr. 52 Nowa Huta) do Wysokoéci 1,20 m —
zgodnej z WW. uchwaia.

Od powyiszej decyzji Wniesione zostaio odwoianie, ktére Wraz 2 aktami sprawy zostaio
przesiane pismem 2 dnia 13 lipca 2022 r. do Maiopolskiego Wojewédzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego W Krakowie. D0 1 lutego 2023 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanegow Krakowie nie Wpiyneio rozstrzygnigcie organu ll instancji.
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Otrzymujq:
1. Adresat

. Wydziai Architekturyi Urbanistyki

. PoWiat0Wy lnspektorat Nadzoru Budowlanego — Powiat Grodzki
Biuletyn Informacji Publicznej
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