Warszawa, 26 sierpnia 2022 r.
GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
DOA.7210.106.2020.MML

ZAWIADOMIENIE
O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ
Na podstawie art. 89 oraz art. 90 § 2 w zw. art. 91 § 3 ustawy z 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn.
zm. dalej k.p.a.):
zawiadamiam
iż w dniu 22 września 2022r. o godz. 11 w siedzibie Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego w Warszawie (00-926) przy ul. Kruczej 38/42, pok. nr 120 odbędzie się
rozprawa administracyjna w sprawie z wniosku Szpitala Miejskiego
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, o uchylenie lub zmianę, na
podstawie art. 161 § 1 k.p.a., decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z 27 lutego 2008 r.,
Nr 404/08, znak: AU-01-1.EBO.73531.2077.07, zatwierdzającej projekt budowlany i
udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
funkcją usługową, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan.,
gazową, c.o., elektryczną, wentylacji mechanicznej, wjazdu na działkę, przebudowę
oświetlenia ulicznego poprzez przesunięcie słupa elektrycznego, na działkach nr
ewid. 207, 208 i 249, obręb 45 Krowodrza położonych przy ul. Prądnickiej w
Krakowie.
Celem rozprawy administracyjnej jest wyjaśnienie, czy jest możliwa korekta układu
lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela
Narutowicza w Krakowie w odniesieniu do planowanej inwestycji u zbiegu ulic
Doktora Twardego i Prądnickiej, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, w tym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca
2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1213 z
późn. zm.), w taki sposób aby możliwa była realizacja obiekt budowlanego, którego
dotyczy pozwolenie na budowę Prezydenta Miasta Krakowa z 27 lutego 2008 r., Nr
404/08, znak: AU-01-1.EBO.73531.2077.07 (zarówno części niskiej jak i wysokiej)
bez zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego.
W związku z powyższym informuję, o możliwości wzięcia udziału w rozprawie
w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika:
Z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU ORZECZNICTWA
ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ

Daniel Biegalski
dokument podpisany elektronicznie

Pouczenie:
1. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art.
33 § 2 k.p.a.).
2. Nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 § 1 k.p.a.).
3. Strony mogą złożyć przed rozprawą wyjaśnienia, dokumenty i inne dowody (art.
90 § 2 pkt 1 k.p.a.).
4. Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i
zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto strony mogą
wypowiadać się co do wyników postępowania dowodowego (art. 95 § 1 k.p.a.).
Mając na uwadze obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego proszę o
przesłanie wykazu osób (wraz z nr telefonu do kontaktu), które stawią się na
rozprawę na adres email: doa@gunb.gov.pl w terminie do 15 września 2022 r.

