POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORUBt]DowLANEGo
W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

ROIK

II.5121.2 40.2

0 1 8.

DwI

Kraków, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR

1655/2018

Działajqc na podsta:łie art. 59 ust,] w nviqzku z art. 55 ust. 1 pkt I lit. a, art. B0 ust. 2 pkt ] i art. 83
ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( telat jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
zpóźn. zm.), art. 104 ustawy z dnia ]4.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (telrst
jednolity Dz, U. z 20lB r. poz. 2096 z późn. zm.),

po

rozpatrzeniu wniosku inwestora: Apartamenty

odpowiedzialnością,Sp. K., ul, Warszawska 3, 31-155 Kraków,

KlimaĘ Spółka z

ograniczoną

w sprawie

udzielenia pozwolenia na uĘtkowanie zespołu trzech budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z parkingami podziemnymi, wewnętrmymi instalacjami, infrastrukturą techniczną
i drogową przy uL Ks, Wojciecha KarabuĘ 12,14 i 16 na działkach nr 19416, l94l7, l94l71, 7941377,
1941318, 194138 obr. 43 Podgórze,

udziela się

Inwestorowi: Apartamenty Klimaty Spółka

ul. Warszawska 3, 31-155 Kraków,

z

ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.

pozwolenia na uĘtkowanie

zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi
i instalacjami wewnątrz budynków oraz infrastrukturą techniczną położonych prry ul. Ks.
Wojciecha Karabuły 12o 1,4 i 16 w Krakowie, zrealizowanych na podstawie ostatecznej decyzji
Prezydenta Miasta Krakowa nr 1413/2013 znak AU-01-2.6740.1.404.2013.AKC z dnia 4 lipca 2073
r., o pozwoleniu na budowę dIa zarrierzenia budowlanego pn. cyt.: ,,budowa zespołu trzech budynków

mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi i instalacjami wewnqtrz budynków: wod.kan., c.o., c.,1,1.w,, elektrycznq, gaz, wentylacji mechanicznej, oraz instalacjami poza budynkami:
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, wody, gazowej, oraz zbiornikiem p.poż na działkach
nr ]94/6, 194/7, 194/1], 194/3]7, 194/318 wraz ze Ęazdem z działki nr 194/38 na działkę ]94/3]B,
drogq wewnętrznq na działkach 194/7, 194/3]7, 194/318 obr. 43 Podgórze przy ul. Ks. KarabuĘ
w Krakowie ", zmienionej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 2313lż013 mak AU-0l-

2,6740.1.1882.2013.AKC zdnia 9 paździemika ż0I3 r., powtórnie zmienionej ostateczną decyĄą
Prezydenta Miasta Krakowa nr182116740.112017 znak AU-01-5.6740.1.1429.2011.MWĘ zdnia

Zpńdziemika ż017 r. Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa rtrl4l3l2073 znak AU-01-

2.6740.I.404.2013.AKC zdnia 4lipca 2073 r., została przeniesiona ostatecmą decyĄą Prezydenta
Miasta Krakowa nr 437l5l20l5 znak AU-01-2.6740.5,482.2015.JKU zdnia 17 grudnia ż015 r. na
rzecz aktualnego Inwestora tj, Apartamenty Klimaty Sp. z o.o,, Sp. K., ul, Warszawska 3, 31-155
Kraków.
Kategoria obiektów: XIII- zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Dane techniczne zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
KarabuĘ lż,l4 i 16 - zgodnie zprzedłożonymi dokumentami:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie - Powiat Grodzki,
30-552 Kraków, ul Wielicka 28A
tel. 12 6|6 56 60, 12 6|6 56 40, fax 12 616 56 4I

l|. Ks.
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Zespół obiektów wyposazony w instalację elektryczną, teletechniczną, c.o., wentylacji mechanicmej,
odgromową, pomp ciepła, wody zimniej i ciepłej, kanalizacjl sanitamej, kanalizacji deszczowej oraz
hydrantową.

uzasadnienie
Inwestor wypełniając dyspozycję art. 55 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane, w dniu
30 listopada 20l8 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie zespołu
trzęch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi, wewnętrznymi
instalacjami, infrastrukturą techniczną i drogową przł ul. Ks. Wojciecha Karabuły 1ż,74,16 na
dzińach nr 19416, 19417, 194111, 7941377, 1941318, l94l38 obr. 43 Podgórze, zrealizowanych na
podstawie ostatecznych decy zji Prezydenta Miasta Krakowa.

Po analizie przedłożonego wniosku stwierdzono że posiada braki i nieścisłości.PINB
wKrakowie - Powiat Grodzki postanowieniem nr 1196lż018 z dnia 6 grudnia 2018 r. znak: ROiK
II.5121,240.2018.DWi nałoĘłna inwestora obowiązek uzupełnienia wykazanych braków
i nieścisłości.
Brakujące dokumenty uzupełniono w dniu 13 grudnia 2018 r.

Do wniosku Inwestor dołączyłdokumenty

budowlane tj,:

1.

ż.
3.
4,
5.
6.
.
8.

Oświadczenie kierownika budowy wTaz

z

wymagane przepisem art. 57 ustawy Prawo

załącznikiem ze zmianami nieistotnie odstępującymi

od zatwier dzonego proj ektu budowlanego.
Dziennik budowy 4 szt,
Protokoły badań i sprawdzeń wewnętrznych instalacji,
Potwierdzenia zgodne z odrębnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy,

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynków mieszkalnych wielorodzirnych

z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.
Oświadczenie Inwestora o właściwymzagospodarowaniu terenów przy7eg}ych,

Potwierdzenie zawiadomienia organów zgodnie z art. 56 ustawy powołanej na wstępie,
OświadczenieInwestora o braku sprzeciwu lub uwag organów zawiadomionych zgodni e z art, 56
ustawy powołanej na wstępie,
9, Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie z clnia 13 listopada
2018 r. znak: NZ-PG,421-1505/18, ZLl20l8l11l149 nie wnoszące sprzeciwu w sprawie
zakończęnia budowy przedmiotowego zespołu 3 budynków.
10. Inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o pozwoleniu na uz}tkowanie obiektu
budowlanego.
W wyniku sprawdzenia ww. dokumentów stwierdzono, że są one kompletne i nie posiadają
braków ani nieścisłości.
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego organ nadzoru budowlanego
stwierdził, że zostŃy spełnione wymagania określonew art. 57 ust. 1t3 ustawy Prawo budowlane.
Obiekt naleĄ do kategorii XIII obiektów budowlanych. Zgodni e z art. 55 ust. 1 pkt l lit.
austawy Prawo budowlane cyt.: ,, l. Przed przystqpieniem do uzytkowania obiehu budowlanego
naleĄ uzyskaĆ decyzję o pozwoleniu na uzytkowanie, jeżeli; 1) na budowę obiektu budowlanego jest
wymagane pomvolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
1

a) V, X-WI,"
Rozpatrując wniosek inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, uprawniony
inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki na

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w krakowie - powiat crodzki,

30-552 Krakóu ul Wielicka 28A
tęl. 12 61,6 56 60, 12 616 56 40, fax 12 6|6 56 4|
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podstawie art. 59a ust. 1 w rwiązku z art. 55 ust. l pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane w dniu 15
grudnia 2018 r. przeprowadził obowiązkową w trakcie któĘ po dokonaniu - wzakresie, októrym
mowa w art. 59a ust. ż - sprawdzenia jej zgodności z ustaleniami i warunkami określonymi
w pozwoleniu na budowę nie stwierdzlł nieprawidłowości. Stwierdzono, że teren budowy został
naleĘcie uporządkowany. Wprowadzone zrliany w stosunku do dokumentacji projektowej, w myśl
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aĄkułu 36a ustawy Prawo

budowlane, projektant zakwalifikował

i niewymagaj ących decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

do

zmian nieistotnych

Wobec powyzszego zachodzą przesłanki do zastosowania art. 59 ust. 1 wyżej powołanej
ustawy Prawo budowlane, skutkującego wydaniem decyzji pozwolenia na uĄtkowanie zespołu
trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi, wewnętrznymi
instalacjami, infrastrukturą techniczną i drogową pr7ł ul. Ks. Wojciecha Karabuły 1ż,74,76 na
działkachnr l94l6, 19417,194lll, 1941317, l94l378,194138 obr. 43 Podgórze.
Jednocześnie informuje się inwestora, że zgodnie z art. 67 ustawy Prawo budowlane
właściciellub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany uĄtkować obiekt zgodnie zjego
przeznaazeniem i wymaganiarni ochrony środowiska oraz utrrymywać go w nalezyĘm stanie
technicznym i estetycznym.
Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strona zostńa powiadomiona
o mozliwościzapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Łobzowska 67 w Krakowie, za
poŚrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - Powiat Grodzki, ul. Wielicka
28a w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki
m doręczenia organowi oświadczeniao zrzeczeniu się prawa do wniesienia
ią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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Klimaty Sp. z o.o., Sp. K., ul. Warszawska 3, 31-155 Kraków na ręce pełnomocnika p. Marcina
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Do wiadomości:
3. Prezydent Miasta Krakowa przezWydział Architektury iUrbanistyki UMK, RynekPodgórski l, 30-533
Kraków (zgodnie zart.84 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawg budowlane) - przezePIJAP zgodnie ztreściąarI.392
K.p.a.

4. UMK Wydział Podatków i Opłat, Aleja
zgodnie ztreścią art,392 K,p.a.;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie - Powiat Grodzki,
30-552 Kraków, ul Wielicka 28A
tel 12 616 56 60, 12 616 56 40, fax 12 616 56 41

Powstan|a Warszawskiego 10, 31-54l Kraków przez ePUAP
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Kraków, dnia 20 grudnia 2018r.

zaświadczenie
PowiatowY InsPektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie

-

Powiat Grodzki na podstawie art.

2]7§1,217§2pkt2,art.2]S§lwzwiqzkuzart.]27austawyzdnia]4.06,1960r.Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednoliĘ Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. B0 ust.
2 pkt, I i art. 83 ust. I ustawy z dnia 7.07.]994 r, Prrnło budońlane (tet{st}ednotity.1 Dr.
t]. z 20IB r.,
poz. 1202 z późn, zm.)

zaświadcza

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, w trybie
ustawowo,
od
decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie _
PrzewidziaJ.tr,rm

ze wobec wniesienia oŚwiadczenia
Powiat Grodzki nr |655/2018,

z dnia

19 grudnia 2018 r., znak: RoIK

udzielającej inwestorowi: Apartamenty Klimaty Spółka
Warszawska 3, 3 l -7 5 5 Kraków,

z

Ilslzl

.240.20l8.DM,

ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K., ul.

Pozwolenia na uŻYtkowanie obiektu budowlanego tj.: zespołu trzech budynków mieszkalnych
wielorodzinnYch z Parkingami podziemnymi i instalacjami wewnątrz budynków oraz infrastruńrą
techniczną położonych przy ul. Ks. Wojciecha KarabuĘ 72,74 i iO wKrakowie, zrealizowanychni
Podstawie ostatecmej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 141312013 znak AU-0l2.6740.1.404.2013.AKC zdnia 4 lipca 2013 r., opozwoleniu na budowę dla zamierzenia
budowlanego Pn. cyt.: ,,budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami
PodziemnYmi i instalacjami wewnqtrz budynków; wod.-kan-,
i,u.r,, elektrycznq, ga| wentylacir
mechanicznej, oraz instalacjami poza budlmkami: kanalizacji ".o,,
sanitarnej, kanalizacji'opadowe1, woiy,
gazowej, oraz zbiornikiem p.poż na działkach nr 194/6, 194/7, Ig4/1I, 1g4Blż, 1g4/31B wraz ze
zjazdem z działki nr 194/38 na działkę ]94/3]8, drogq wewnętrznq na działkach lg4/7, 194/317,
194/318 obr. 43 Podgórze przy ul. Ks. Karabuły w Krakowie", zmienionej ostateczną decyĄą
Prerydenta Miasta Krakowa nr 2313/ż013 znak Au-01-2.6740.Ll882.2ót:.arc z dnia - 9
PaŹdziernika Ż013 r., powtórnie zmienionej ostateczną decyĄą Prerydenta Miasta Krakowa
nr 18Ż116740.1120l'7 znakAU-O1-5.6740.1.1429.2017.MWĘ zdnia}paździemikaż0l7 t.,
decYzja tutejszego organu nadzoru budowlanego nr 165512018, z dnia 19 grudnia 2018 r., znak:
ROIK I1.51ż1,240.2018.DW1 stała się ostateczna i prawomocna z dnień 20 grudnia 2018 r.
i podlega wykonaniu.
Na Podstawie ustawy z dnia l6 listopada 2006 r, o opłacie skarbowej (telut jednolity Dz. U. z 20l8r, poz. l044
z późniejszymi zmianami) ząświądczenie niniejsze nie podlega opłacie skarbowej.
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie - Powiat Grodzki,
30-552 Kraków, ul Wielicka 28A
tel, 12 616 56 60, 12 616 56 40,fax 12 616 56 41

Warszawska 3, 31-155 Kraków na ręce pełnomocnika p.

