
Komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,  

ogłoszonego 21 maja 2008r. 

 

1. Wyrok kasuje dwie decyzje budowlane: Prezydenta Lublina oraz Wojewody i cofa postępowanie 

administracyjne do punktu wyjścia, tzn. Urząd Miasta musi jeszcze raz przeprowadzić to postępowanie.  

 

2. NajwaŜniejsze dla nas: ERA nie ma prawa budować masztu, musi czekać na ponowne wydanie 

decyzji przez urzędy. ERĘ obowiązuje postanowienie Prezydenta Lublina o wstrzymaniu budowy  

- z 12 września 2007r. , utrzymane w mocy postanowieniem Wojewody - z 25 października 2007r. 

 

3. Musimy jednak pamiętać, Ŝe na ul. Kaskadowej - ERA próbowała budować „na dziko”.   

Nielegalny montaŜ stacji bazowej (na dachu bloku) usiłował podjąć w połowie maja najemnik ERY - 

Paweł G. , ten sam, który jest sprawcą wszystkich naszych problemów na Porębie. Po prostu przyjechał 

z dźwigiem i konstrukcją pod budowę, licząc na zaskoczenie mieszkańców osiedla.  

Jesteśmy dzisiaj w podobnej sytuacji jak mieszkańcy ul. Kaskadowej, którzy w kilkuosobowej zaledwie 

grupie, bez oporu fizycznego, przegonili Pawła G. i jego ludzi. Dlatego w przypadku podjęcia 

jakichkolwiek prac na budowie, naleŜy zebrać garstkę ludzi, wyjść na ulicę i wezwać policję, która 

MA OBOWI ĄZEK usunąć tego delikwenta z placu budowy.  

 

4. NiezaleŜnie od powyŜszego, wyrok jest maksymalnie korzystny dla koncernu ERA i maksymalnie 

niekorzystny dla mieszkańców Poręby.  

 

Z jednej strony trzeba przyznać, Ŝe decyzja Prezydenta Lublina zawierała kardynalne błędy: 

- Była  przedwczesna, poniewaŜ została podjęta 9 listopada 2007r. a powinna zapaść dopiero po 

rozstrzygnięciu postępowania środowiskowego, które się jeszcze toczy (przewidywany termin 

podjęcia decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, to 30 czerwca 2008r.)  

- Miała beznadziejne uzasadnienie. Nie zawierała najwaŜniejszych argumentów, takich jak niezgodność 

inwestycji z planem zagospodarowania przestrzennego. Mówiąc wprost, pani E. Mącik, była 

wicedyrektor Wydziału Architektury Urzędu Miasta, odsunięta „od koryta” za aferę z planem 

zagospodarowania przestrzennego, interpretowała ten plan w taki sposób, Ŝe moŜna budować 

wszędzie i wszystko. TakŜe maszt na Porębie. Oczywiście za wyjątkiem miejsc, gdzie mieszkają 

„ludzie lepszej kategorii”, którym promieniowanie szkodzi, jak np. prominenci z osiedla przy ulicy 

ZboŜowej. I Ŝaden urzędnik miejski ani wojewódzki, wydając kolejne decyzje w naszej sprawie,  

nie odwaŜył się zaprzeczyć wyrokowi pani Mącik, wydanemu na mieszkańców Poręby. 

 

Z drugiej strony trzeba wyraźnie podkreślić, Ŝe Sąd w ogóle nie dostrzega problemu społecznego, jakim 

jest budowa masztu ERY na naszym osiedlu. Z orzeczenia wynika, Ŝe my, nasze zdrowie i nasze 

mieszkania, nie przedstawiają dla Sądu Ŝadnej wartości.  


