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Nasz nr EK- 229/13

Świdnica, dnia 14.12.2013r.

Dot.: przesłania dodatkowego dowodu do p. 3.6 skargi kasacyjnej z dn.
17.01.2013r. - sygn. akt II OSK 690/13

Wysoki Sądzie!
W nawiązaniu do p. 3.6 n. skargi jak w nagłówku, dosyłamy w załączeniu
dodatkowy dowód, stanowiący wyciąg z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wydanego dnia 11.04.2013r. – sygn. akt II OSK 2400/11, str. 1; 7÷9.
1.

Według definicji zawartych w art. 3 pkt 1) i art. 3 pkt 3) Prawa budowlanego, stacja
bazowa PLAY nr SWI 3002A stanowi budowlę.
W aktach sprawy znajduje się SPRAWOZDANIE inwestora nr 313/OS/2011 z
dokonanych w dn. 19.05.2011r. kontrolnych pomiarów natężenia PEM, stanowiące
załącznik nr 6 do odwołania Stowarzyszenia nr EK-74/12 z dn. 28.04.2012r.
Zgodnie z powyższym SPRAWOZDANIEM, w skład stacji nr SWI 3002A wchodzą:
a) anteny radioliniowe wraz z przynależnymi nadajnikami mocy – Tabela 1, str. 6
SPRAWOZDANIA,
b) telekomunikacyjny system GSM wraz z przynależnymi antenami rozsiewczymi
i nadajnikami mocy – Tabela 2, str. 7 SPRAWOZDANIA,
c) telekomunikacyjny system UMTS wraz z przynależnymi antenami rozsiewczymi
i nadajnikami mocy – Tabela 2a, str. 7 SPRAWOZDANIA.

2.

Funkcjonowanie (użytkowanie) stacji jak w p. 1 zapewniają następujące „telekomunikacyjne obiekty budowlane” wg Dz.U.2005.219.1864 § 3 pkt 2):

a) linia kablowa obsługująca anteny radioliniowe (vide  Zał. 3 do nin. pisma),
b) 2 linie kablowe, obsługująca telekomunikacyjne systemy GSM i UMTS (vide  Zał. 3
do nin. pisma),
c) 3 szafy kablowe, obsługujące systemy telekomunikacyjne GSM i UMTS oraz anteny
radioliniowe (vide  Zał. 3 do nin. pisma),
d) maszty z konstrukcjami wsporczymi do zamocowania anten radioliniowych i rozsiewczych (vide  SPRAWOZDANIE nr 313/OS/2011, foto na str. 10÷11).
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3.

Jak uzasadniliśmy w p. 1 i 2, stacja bazowa nr SWI 3002A stanowi budowlę, w skład
której wchodzi szereg telekomunikacyjnych obiektów budowlanych.
Zgodnie z wykładnią zawartą na str. 7÷8 wyroku II OSK 2400/11, realizacja takiej
stacji bazowej (budowli), powinna być poprzedzona uzyskaniem przez inwestora od
organu architektoniczno-budowlanego (STAROSTY) decyzji o pozwoleniu na budowę
w myśl art. 28.1 Prawa budowlanego. Natomiast niedopuszczalnym jest nieuprawnione podciąganie takiej budowy przez inwestora, STAROSTĘ lub organy nadzoru
budowlanego pod instalowanie urządzeń wg art. 30.1 pkt 3) w związku art. 29.2 pkt
15) Prawa budowlanego

4.

Stacja bazowa nr SWI 3002A wraz z przynależnymi obiektami budowlanymi jak w p.
2, została zbudowana przez inwestora w 2009r. bez jakichkolwiek uzgodnień środowiskowych i lokalizacyjnych z organem gminnym (PREZYDENT ŚWIDNICY) oraz
budowlanych z organem architektoniczno-budowlanym (STAROSTĄ POWIATU ŚWIDNICKIEGO) – up. prosimy porównać pkt 1.2 (a÷c) skargi kasacyjnej z dn. 17.01.
2013r. Powyższe stanowi rażące naruszenie prawa, skutkujące w myśl art. 156 § 1
pkt 2) nieważnością zaskarżonych decyzji organów nadzoru budowlanego I i II
stopnia.
Przedkładając powyższe, prosimy uprzejmie Wysoki Sąd o uwzględnienie wykładni wg
wyroku II OSK 2400/11 przy rozstrzyganiu n. skargi kasacyjnej jak w nagłówku.

Załączniki:
1. Wyciąg z wyroku II OSK 2400/11, str. 1; 7÷9.
2. Wyciąg z Rozporządzenia Min. Infrastruktury wg Dz.U.2005.219.1864.
3. Przykładowy schemat stacji bazowej z oznaczeniem „telekomunikacyjnych obiektów
budowlanych” wg Dz.U.2005.219.1864.
4. SPRAWOZDANIE INWESTORA nr 313/OS/2011 z pomiarów natężenia PEM w dniu
19.05.2011 r. – wyciąg (pełne sprawozdanie w aktach skargi kasacyjnej).
Pismo procesowe otrzymują:
1. Naczelny Sąd Administracyjny - 3 egz.
2. Sz. Pan Radca mgr Adam RECZUCH - 1 egz.
3.

Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA” - 1 egz.
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