
                                                                                                   

       STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22 
            tel.  74-852 66 79;  640 84 44 

Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie

ul. G. Boduena nr 3/5,  00-011  WARSZAWA

Nasz nr EK- 230/13                                                        Świdnica, dnia 14.12.2013r.

Dot.: przesłania dodatkowego dowodu do p. 3.5.4 skargi kasacyjnej z dn. 
18.06.2013r. - sygn. akt II OSK 2295/13

Wysoki Sądzie!

W nawiązaniu do p. 3.5.4 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.
Według rozstrzygnięć zawartych w powyższym wyroku, rozbudowa stacji  bazowej, 
obejmująca  swym  zasięgiem  budowę  nowych  „telekomunikacyjnych  obiektów  bu-
dowlanych” wg Dz.U.2005.219.1864  § 3, pkt 2), niezbędnych do jej użytkowania – 
wymaga  uprzedniego  uzyskania  przez  inwestora  decyzji  organu  architektoniczno-
budowlanego  (STAROSTY)  o  pozwoleniu  na  budowę  w  myśl  art.  28.1  Prawa 
budowlanego.   Natomiast  niedopuszczalnym jest  nieuprawnione podciąganie  przez 
inwestora, STAROSTĘ lub organy nadzoru budowlanego - realizacji w/w rozbudowy 
pod „instalowanie urządzeń wg art. 29.2 pkt 15) Prawa budowlanego”.

1. Zgodnie z dokonaną w 2000r. przez inwestora „OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRO-
DOWISKO”, stanowiącą Zał. 3 do skargi kasacyjnej, w skład stacji bazowej nr F-4992 
przed jej rozbudową w 2008r. na stację nr 2036/4354, wchodziły:
- telekomunikacyjny system GSM 900 wraz z przynależnymi nadajnikami mocy

          i antenami rozsiewczymi,
- jedna szt. anteny radioliniowej wraz z przynależnym nadajnikiem mocy.
Sumaryczna moc emisji stacji wynosiła: Σ NEIRP = 2924,2 [W].   

2. Funkcjonowanie (użytkowanie) stacji nr F-4992 warunkowały następujące „telekomu-
nikacyjne obiekty budowlane” wg Dz.U.2005.219.1864 § 3 pkt 2):

   a) linia kablowa do obsługi systemu GSM ( vide  Zał. 3 do nin. pisma),
   b) linia kablowa do obsługi radiolinii,
   c)  szafy kablowe do obsługi sytemu GSM i radiolinii - vide  Zał. 3 do nin. pisma..

3. Zgodnie  z  Decyzją  Prezydenta  Świdnicy  nr  97/Ś/07,  stanowiącą  Zał.  4  do  skargi 
kasacyjnej, w skład rozbudowanej stacji nr 2036/4354 wchodzą:

  a) telekomunikacyjny system GSM 900 wraz z przynależnymi nadajnikami mocy
i antenami rozsiewczymi,
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  b) telekomunikacyjny system DCS 1800 wraz z przynależnymi nadajnikami mocy
i antenami rozsiewczymi,

  c) telekomunikacyjny system UMTS 2100 wraz z przynależnymi nadajnikami mocy
i antenami rozsiewczymi,

  d) 3 szt. anten radioliniowych.

Sumaryczna moc emisji stacji wzrosła do: Σ NEIRP = 18510,48 [W].   

3. Aktualne  funkcjonowanie  (użytkowanie)  w/w  stacji,  warunkują  następujące  nowo 
zbudowane w 2008r. „telekomunikacyjne obiekty budowlane” wg Dz.U.2005.219.1864 
§ 3 pkt 2):
- linia kablową do obsługi systemu GSM (vide  Zał. 3 do nin. pisma),
- linia kablowa do obsługi systemu DCS,
- linia kablowa do obsługi systemu UMTS,
- linia kablowa do obsługi 3 szt. anten radioliniowych,
- szafa kablowa do obsługi systemu GSM,
- szafa kablowa do obsługi systemu DCS,
- szafa kablowa do obsługi systemu UMTS,
- szafa kablowa do obsługi 3 anten radioliniowych.

4. Porównując  wykaz  telekomunikacyjnych  obiektów  budowlanych  przed  i  po  rozbu-
dowie stacji stwierdzamy, że dokonana w 2008r. rozbudowa, pociągnęła konieczność 
budowy  następujących  nowych  telekomunikacyjnych  obiektów  budowlanych  wg 
Dz.U.2005.219.1864 § 3 pkt 2):
- dwie linie kablowe do obsługi telekomunikacyjnych systemów DCS i UMTS,
- jedna linia kablowa do obsługi 3 szt. anten radioliniowych,
- dwie szafy kablowe do obsługi systemów DCS i UMTS,
- jedna szafa kablowa do obsługi 3 szt. anten radioliniowych.
W sumie dokonano budowy 6 szt. nowych telekomunikacyjnych obiektów 
budowlanych. 

4. STAROSTA podciągając rozbudowę stacji  bazowej,  obejmującą budowę w/w „tele-
komunikacyjnych obiektów budowlanych” pod instalowanie urządzeń wg art. 29.2 pkt 
15) Prawa budowlanego,  dokonał dnia 18.02.2009r.  na rzecz inwestora nieupraw-
nionej rejestracji ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH, stanowiącego Zał. 9 i 10 do 
skargi kasacyjnej.  Tym samym STAROSTA naruszył przepis wg art. 30.1 pkt 3) w 
związku  z art.  28.1 i  art.  29.2  pkt 15)  Prawa budowlanego,  co implikuje  w myśl 
orzecznictwa Wysokiego Sądu uchylenie obu 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.
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Załączniki:
1.  Wyciąg z wyroku z dn. 11.04.2013r. – sygn. akt II OSK 2400/11, str. 1; 7÷9.
2.  Wyciąg z Rozporządzenia Min. Infrastruktury wg Dz.U.2005.219.1864, str. 1 i 2.
3.  Przykładowy schemat stacji bazowej z oznaczeniem „telekomunikacyjnych obiektów 
     budowlanych” wg Dz.U.2005.219.1864 § 3 pkt 2).

4.  Ocena oddziaływania stacji bazowej nr F-4992 na środowisko.  Autor mgr inż. Jacek
     Bonenberg, maj 2000  – w aktach skargi kasacyjnej.

5.  Decyzja środowiskowa Prezydenta Świdnicy z dn. 31.07.2007r. nr 97/Ś/07.
     Sygnatura nr DIM.Oś.7625-38/06-07  -  w aktach skargi kasacyjnej.

6.  ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH z dn. 11.02.2008r. dla rozbudowy stacji bazowej 
     nr F-4992 na stację nr 2036/4354  -  w aktach skargi kasacyjnej. 

7.  ZAŚWIADCZENIE  Starosty  Powiatu  Świdnickiego  nr  WB.7352-120/08  z  dn.  18.02. 
2008r.,  potwierdzające  zarejestrowanie  ZGŁOSZENIE  ROBÓT  BUDOWLANYCH  dla 
rozbudowy  stacji  bazowej  nr  F-4992  na  stację  nr  2036/4354  -  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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