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       STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 6 
           tel.  74-852 66 79;  640 84 44 

Nasz nr EK- 198/16                                                          Świdnica, dnia 31.12.2016r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
I PROKURATOR GENERALNY

Sz. Pan mgr Zbigniew ZIOBRO
Al. Ujazdowskie nr 11,  00-567 WARSZAWA

Strona zawiadamiająca o podejrzeniu dokonanego z premedytacja i podstępnie 
prawodawczego przestępstwa:

Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA”
ul. Prądzyńskiego 157/4,  58-105  ŚWIDNICA (dalej  STOWARZYSZENIE)

Strona, która dokonała ściganych przez KK jak niżej czynów:

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
Pan inż. Robert DZIWIŃSKI (dalej GINB),

urzędujący w okresie od 31.08.2007r. do 15.12.2016r. 
w randze MINISTRA, pod adresem:

ul. Krucza nr 38/42    00-926 WARSZAWA

Z A W I A D O M I E N I E
o podejrzeniu popełnienia przez GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOW-
LANEGO  Pana  inż.  Roberta  DZIWIŃSKIEGO  niedorzecznego  szalbierstwa  w 
Prawie budowlanym, generującego masową zbrodnię na Polskim Narodzie oraz 
środowisku  w OJCZYŹNIE naszej  POLSCE,  w imię  minimalnych  nakładów na 
inwestycje  i  eksploatację  oraz  maksymalnych  zysków  operatorów  telefonii 
komórkowej i mobilnego, szerokopasmowego INTERNETU.

UZASADNIENIE ZAWIADOMIENIA O MASOWYM PRZESTĘPSTWIE/ZBRODNI,
ŚCIGANYCH Z URZĘDU PRZEZ PROKURATURĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. PRAWNE PODSTAWY ZAWIADOMIENIA
1.1 Konstytucja RP – art. 2;  art. 8;  art. 68.1;  art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1; 

art. 82; art. 104.2; art. 151.
1.2 Obywatelskie obowiązki członków STOWARZYSZENIA w myśl przepisów Konstytucji

(art. 82) i KPK (art. 304 § 1).

ul. Prądzyńskiego nr 157/ 4
58-105  ŚWIDNICA

http://www.iddd.de/umtsno/swidnica
e-mail:alstako@gmail.com
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1.3 Przepisy Kodeksu karnego wg art. 156 § 1 i § 3; art. 157 a § 1; art. 165 § 1 i § 3;  
art. 231 § 1 i art. 271 § 1.

1.4 Statutowe cele  STOWARZYSZENIA w myśl  Regulaminu  nr R-01/16 z  dnia  20.05. 
2016r., § 4 pkt 1).

1.5 UCHWAŁA wszystkich członków STOWARZYSZENIA nr U-04/16 z dnia 20.05.2016r.

2. WSTĘP DO ZAWIADOMIENIA
2.1 Jednym ze źródeł emisji w Polsce od 2000r. przestępczego prawa, na rzecz maksy-
malnych zysków zagranicznego kapitału, opartego na hiperkorupcji, naukowej prostytucji i 
pospolitych  szalbierstwach,  jest  zorganizowana  przestępczość  prawodawcza  czyli  „LEX 
COSA NOSTRA” – w skrócie L.C.N (vide  dowody nr EK-46/14; EK-89/14; EK-205/15; 
EK-62/16;  EK-112/16,  EK-141/16;  EK-177/16;  nr  EK-178/16  –  na  zał.  płytce  CD-R). 
Wyłączając  okres  hitlerowskiej  okupacji  (lata  1939÷45),  przestępcze  prawo  L.C.N.  wy-
generowało i aktualnie dalej generuje bezkarnie największą zbrodnię na Polskim Narodzie i 
środowisku w 1050 letniej  historii  Ojczyzny naszej Polski (vide   nr EK-141/16 p. 1.5, 
Tabele 2÷4 oraz Tabele 2÷3 w niniejszym ZAWIADOMIENIU).

2.2 Polska LEX COSA NOSTRA stanowi najbardziej wyrafinowaną i efektywną finansowo 
mafię, zorganizowaną w centralnych i głównych organach Rzeczypospolitej Polskiej.
Po przeprowadzeniu legislacji i ustanowieniu przestępczego prawa wspólnie z zagranicznym 
kapitałem (lobbing), L.C.N. wdraża go z urzędu do zbrodniczej realizacji:

a)  przez organy samorządowe (Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Starosta i Wojewoda, 
wraz z urzędniczymi machinami), wydające POSTANOWIENIA lub DECYZJE, potwierdzające 
lokalizacje  i  budowę/rozbudowę  stacji  bazowych  tel.  komórkowej  i  szerokopasmowego 
INTERNETU na blokach mieszkalnych, szpitalach, żłobkach, przedszkolach, itd. (vide Zał. 
1÷2), bez jakichkolwiek procedur administracyjnych z udziałem społeczeństwa w zakresie 
oceny oddziaływania na zdrowie Narodu i środowisko.
Proceder ten jest wymuszony z urzędu:
- przez niedorzeczne prawodawcze szalbierstwa GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY 
  ŚRODOWISKA (MINISTRA), obnażone w petycjach STOWARZYSZENIA nr EK-205/15
  z dnia 18.12.2015r.; nr EK-141/16 z dnia 30.08.2016r. i nr EK-177/16 z dnia
  12.12.2016r. pkt 2,
- przez niedorzeczne prawodawcze szalbierstwa GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU 
  BUDOLANEGO (MINISTRA), obnażone w PETYCJI  nr EK-62/16 z dnia 24.03.2016r.

Istota  i  biologiczne/zdrowotne skutki  tych szalbierstw,  są  łopatologicznie  przedstawione 
opisowo i graficznie w w/w PETYCJACH, załączonych do nin. ZAWIADOMIENIA na płytce 
CD-R,  w formacie  .pdf.   Dla  każdego  Polaka,  który  posiada  przynajmniej  podstawowe 
wykształcenie i umiejętność czytania w polskim języku – szalbierstwa te są zrozumiałe i 
oczywiste.   Skutki  tych szalbierstw są obszernie  udokumentowane w dowodach nr EK-
19/16  z  dnia  08.02.2016r.,  nr  EK-141/16  z  dnia  30.08.2016r.,  nr  EK-177/16  z  dnia 
12.12.2016r. i nr EK-178/16 z dnia 16.12.2016r. – vide w załączenia płytka CD-R.

b) przez organy państwowe (Prezes UKE, Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska, 
Główny i Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska, Główny, Wojewódzcy i Powiatowi 
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Sanitarny, itd.),
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c)  przez PROKURATURĘ, wszystkie SĄDY, RPO i Trybunał Konstytucyjny, które zobowiąza-
zane są z urzędu „strzec litery prawa, opartej na niedorzecznych szalbierstwach L.C.N.”, 
bez względu na ich masowe, zbrodnicze skutki dla zdrowia Narodu i środowiska – vide 
PETYCJA nr EK-19/16 i ZAŻALENIE nr EK-141/16.

Art. 191 i art. 193 Konstytucji podlegają solidarnemu bojkotowi, ponieważ:  „nie będziesz 
kąsał zbrodniczej ręki, która cię hojnie karmi..”  Stąd też wszelkie społeczne naprawcze 
petycje, zawiadomienia i konstytucyjne skargi, są przez powyższych stróżów prawa 
i Konstytucji - systemowo i czujnie oddalane/umarzane. 

W sumie LEX COSA NOSTRA dysponuje armią urzędników w ilości co najmniej 150 000 
osób,  gwarantującą  bezkarne  trucie  i  uśmiercanie  setek  tysięcy  Polaków  w  imię  naj-
wyższego  prawa  jakim  są  miliardowe  zyski  operatorów  telefonii  komórkowej  i  szero-
kopasmowego  INTERNETU  oraz  korporacji  farmaceutycznych,  karmiących  schorowany 
Naród zagranicznymi lekami.   Koronnym dowodem na super sprawność L.C.N. w 
centralnych  i  głównych  organach  RP  jest  fakt,  że  proste  petycje  STOWA-
RZYSZENIA nr  EK-205/15  z  dnia  18.12.  2015r.  i  nr  EK-62/16  z  dnia  24.03. 
2016r.  w sprawie skutecznej  naprawy prawodawczych szalbierstw w Prawie 
Ochrony Środowiska i Prawie budowlanym oraz ograniczenia masowej zbrodni 
na  Polskim  Narodzie  –  są  blokowane  do  dzisiejszego  dnia  przez  URM  oraz 
Prokuratorów i Sędziów L.C.N.

2.3 Stowarzyszenie Ekologiczne „OJCZYZNA” kierując się przepisami Konstytucji RP i sta-
tutowymi celami, śledzi od 2006r. w oparciu o Dzienniki Ustaw i liczne korespondencje z 
URM, Prokuraturą oraz z Sądami, systemowe narastanie prawodawczej przestępczości.  W 
oparciu  o  powyższe  dane,  zestawiona  została  w Tabeli  1 na str.  4  aktualna struktura 
polskiej LEX COSA NOSTRY, obejmującej swoją działalnością legalizację bezkarnego trucia i 
uśmiercania  setek  tysięcy  Polaków,  okaleczania  ich  niemowląt  oraz  wyniszczania  śro-
dowiska przy pomocy prawodawczych szalbierstw i mikrofalowych, modulowanych PEM – 
vide  Załączniki poz. 1 do 15.

Objaśnienia do Tabeli 1:
PIIT1)       -  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
GDOŚ2)    -  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
GINB3)     -  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
UKE4)       -  Urząd Komunikacji Elektronicznej
RDOŚ5)    -  Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska
GIOŚ6)     -  Główny Inspektor Ochrony Środowiska
WIOŚ7)    -  Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska
POŚ8)       -  Prawo Ochrony Środowiska – Dz.U.2013.1232
OOŚ9)      -  Ocena Oddziaływania na Środowisko – Dz.U.2016.353
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               Podstawowa struktura, działania i skutki polskiej prawodawczej przestępczości „LEX COSA NOSTRA” (w skrócie L.C.N.)
                                                                                                                                                                                    Tabela 1

L.p. Funkcja w L.C.N. Organy L.C.N. Zadania realizowane w L.C.N. Dowody
1 2 3 4 5

1. Koruptorzy 
(klienci L.C.N.)

Korporacje PIIT1)

Zagraniczny kapitał.
Finansowanie hiperkorupcji L.C.N. i partii politycznych oraz nauko-
wej prostytucji, założenia dla capo do aktów przestępczego prawa.

EK-46/14 p. 1÷2,

2. Capo (Szef) Minister 
Cyfryzacji

Finansowanie,  koordynacja  i  lobbing  projektów  przestępczego 
prawa.  Pacyfikacja Prezydenta i  URM poprzez agentury L.C.N. w 
zapleczu  kancelaryjnym i  prawnym w/w organów.   Selekcja  Pro-
kuratorów i Sędziów do osłony zbrodni L.C.N.

EK-46/14 p. 1÷2,
EK-19/16 p. 3.3,
EK-141/16 p. 6

3. Sotto capo 
(Vice Szef) GDOŚ2)

Przygotowanie i legislacja przestępczych jednostek redakcyjnych w 
POŚ/OOŚ8);  9),  opartych  na  pospolitych/niedorzecznych  szalbier-
stwach, wyniszczających zdrowie Narodu i środowisko.

EK-46/14 p. 1÷2
EK-89/14 p. 2÷9
EK-205/15 p. 2.7,

4. Sotto capo 
(Vice Szef)

GINB3)
Przygotowanie i legislacja przestępczych jednostek redakcyjnych w 
Prawie budowlanym, opartych na pospolitych/niedorzecznych  szal-
bierstwach, wyniszczających zdrowie Narodu i środowisko.

EK-62/16 p. 1÷4
+ Zał. 19

do n. ZAWIAD.

5. Sotto capo 
(Vice Szef)

PREZES UKE4)
Wydawanie  dziesiątków  tysięcy  pozwoleń  radiowych  na  budo-
wę/rozbudowę  stacji  bazowych  (system  LTE),  z  pominięciem 
wszelkich  procedur  administracyjnych  w zakresie  oceny  oddziały-
wania tych stacji na zdrowie Narodu i środowisko.

EK-62/16 p. 1÷4
+ Zał. 19

do n. ZAWIAD.

6. Żołnierze 
(cyngle L.C.N.)

RDOŚ5)

GIOŚ6)

WIOŚ7)

PROKURATORZY

Wspieranie i szczelne osłanianie wyniszczania zdrowia Narodu oraz 
środowiska, w oparciu o zbrodnicze prawo L.C.N.
.

EK-89/14 p. 2÷9
EK-141/16 p. 6
EK-178/16 p. 2

7. Agentury
L.C.N.

Kancelaryjne i prawne 
zaplecze PREZYDENTA

i PREMIERA RP oraz R. M. 
(p. Z. ZIOBRO, p. A. ADAM-
CZYK,  p. K. RADZIWIŁŁ)

Szczelne  cenzurowanie  i  izolowanie  najwyższych DECYDENTÓW 
przed  przestępczym  prawem  i  masową  zbrodnią,  generowaną 
przez LEX COSA NOSTRĘ na rzecz max. zysków korporacji radio-
komunikacyjnych i farmaceutycznych.

EK-46/14 p. 1÷2
EK-89/14 p. 2÷9
EK-205/15 p. 2.7,
EK-62/16 p. 4



                                                            -  5  -                                    nr EK- 198/16

2.4 Dane zestawione w Tabeli 1 powinny być pomocne dla PROKURATORA GENERAL-
NEGO  do  wszczęcie  śledztwa  oraz  dla  SĄDU  KARNEGO  -  dla  wymuszenia  naprawy 
prawodawczych szalbierstw GINB wg nr EK-62/16 i  ukarania GINB jak współsprawcę z 
GDOŚ dokonanych i zaprogramowanych masowych zbrodni jak w Tabelach 2÷3.

2.5 Dla ułatwienia oceny przez PROKURATURĘ i SĄD KARNY wg KK rozmiarów współ-
sprawstwa GINB w popełnionej  i  planowanej  masowej zbrodni  na Polskim Narodzie,  w 
oparciu  o  jego  szalbiercze/zbrodnicze  prawo  jak  w PETYCJI  nr  EK-62/145,  zestawione 
zostaną poniżej  przejrzyście  w Tabelach 2÷3, na bazie   danych GUS i  zgromadzonego 
materiału dowodowego - ilościowe skutki jego przestępczych działań.

2.5.1 Współsprawstwo GINB w masowej zbrodni, dokonanej w latach 2011÷2015
        przy pomocy jego prawodawczych szalbierstw wg nr EK-62/16.         Tabela 2

L.p. Dokonane trucie, okaleczanie  i uśmiercanie Polaków
mikrofalowymi, modulowanymi PEM

Ilość ofiar Dowody

1 2 3 4

1 Sumaryczna ilość Polaków powalonych przez GDOŚ
 i  GINB  złośliwymi  nowotworami w latach 2011÷ 
2015  (nowotwory  mózgu,  piersi,  układu  trawien-
nego, leukemia i kalectwo dzieci) – symbol  N1 

1)

729 500 EK-19/16 p. 3.3
+ załączniki

Dane statystyczne
GUS wg Zał. 5÷7

EK-205/15,

EK-62/16

2. Sumaryczna ilość Polaków uśmierconych przez GDOŚ 
i GINB złośliwymi nowotworami w latach 2011-2015 
(nowotwory mózgu, piersi, układu trawiennego, 
leukemia i kalectwo dzieci) – symbol  N2 

2)

491 000

3. Sumaryczna ilość niemowląt, okaleczonych przez 
GDOŚ i GINB na skutek uszkodzeń DNA,  zaburzeń 
spermatogenezy i morfogenezy płodu.

Brak 
danych 
w GUS

EK-19/16 – Załączni-
ki poz. 5; 11÷14; 

17÷21.

PEM – Pola Elektro-Magnetyczne
W oparciu o interpolację danych GUS, stanowiących Załączniki poz. 5÷7 przy niniejszym 
ZAWIADOMIERNIU, obliczono:
1) N1 = (138 200 + 153 600)/2 x 5 lat = 145 900 x 5 = 729 500 ofiar.
2) N2 = (96 100 + 100 300)/2 x 5 lat = 98200 x 5 = 491 000 ofiar.

2.5.2 Zbrodnicze czyny jakie zostaną wygenerowane w latach 2016÷2021 przez prawo-
         dawcze szalbierstwa GDOŚ i GINB (vide  Zał. 5÷7)                        Tabela 3

L.p. Bezkarne trucie, okaleczanie  i uśmiercanie Polaków
mikrofalowymi modulowanymi PEM

Ilość ofiar
(prognoza)

Dowody

1 2 3 4

1 Sumaryczna ilość Polaków zaplanowana przez GDOŚ 
i GINB do powalenia złośliwymi nowotworami w 
latach 2016-2021 (nowotwory mózgu,  piersi, 
układu trawiennego, leukemia) – symbol  N3  

3)

960 000
EK-19/16 p. 3.3

+ załączniki
Dane statystyczne
GUS wg Zał. 5÷7

EK-205/15,

EK-62/16
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                                                                                                  ciąg dalszy  Tabeli 3

L.p. Bezkarne trucie i uśmiercanie Polaków
mikrofalowymi modulowanymi PEM

Ilość ofiar
(prognoza)

Dowody

1 2 3 4

2. Sumaryczna ilość Polaków, którzy zostaną uśmier-
ceni  złośliwymi nowotworami w latach 2016-2021 
(nowotwory mózgu, piersi, układu trawiennego, 
leukemia ), na skutek prawodawczych szalbierstw 
GDOŚ i GINB  – symbol  N4  

4)

6

626 875

EK-19/16 p. 3.3
+ załączniki

Dane statystyczne
GUS wg Zał. 5÷7

EK-205/15,
EK-62/16

3. Sumaryczna ilość niemowląt, które zostaną okale-
czone w latach 2016-2021 przez uszkodzenia DNA, 
zaburzenia spermatogenezy i morfogenezy płodu,
na skutek prawodawczych szalbierstw GDOŚ i GINB.

Brak danych 
w GUS, dla
oszacow. 
prognozy.

EK-19/16 – Załączni-
ki poz. 5; 11÷14; 

17÷21.

PEM – Pola Elektro-Magnetyczne

W oparciu o ekstrapolację danych GUS, stanowiących Załączniki poz. 5÷7 przy niniejszym 
ZAWIADOMIERNIU, obliczono:
N 3 i N4  - Zgodnie ze wskazaniami GUS, ilość zachorowań i zgonów na nowotwory ulega co 8÷10 
lat podwojeniu – vide Zał. 5 do nin. ZAWIADOMIENIA.  Dlatego przyjęto w obliczeniach dla 
okresu 5 lat – wskaźnik wzrostu zachorowań 1,5.
3) N3 = (153 600 + 153600 x 1,5)/2  x 5 lat =192 000 x 5 = 960 000 ofiar.
4) N4 = (100 300 + 100 300 x 1,5)/2 x 5 lat =125 375 x 5 = 626 875 ofiar.

3. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE ZAWIADOMIENIA

3.1 GŁOWNY  INSPEKTOR  NADZORU  BUDOWLANEGO  jest  ORGANEM  w  randze 
MINISTRA,  odpowiedzialnym za  merytoryczną  rzetelność  i  spójność  przepisów w 
Prawie budowlanym.

3.2 W Prawie budowlanym wg Dz.U.2006.156.1118, obowiązującym do 12.11.2010r., 
sprecyzowane były następujące przepisy:

a) Art. 29.2 pkt 15)
 „2.  Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych 

polegających na:
         15)  instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;”

b) Art. 30.1 pkt 3 b)
„Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

         3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych, i in-
nych  miejsc  publicznych  oraz  ogrodzeń  o  wysokości  powyżej  2,2  m  i 
wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu:

         b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych’” 
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3.3 Każda zbudowana na istniejących obiektach budowlanych stacja bazowa telefonii 
komórkowej i bezprzewodowego INTERNETU, stanowi techniczno-użytkową całość, 
obcą projektowym celom tych obiektów.  Dlatego zgodnie z przepisami wg art. 3 pkt 
3) Prawa budowlanego - stanowi „BUDOWLĘ”.  Z kolei zgodnie z przepisami wg 
art.  28.1 w związku z art.  3 pkt 3) Prawa budowlanego, budowa lub rozbudowa 
„BUDOWLI” a więc każdej stacji bazowej, wymaga uprzedniego uzyskania  przez 
operatora: 

a) DECYZJI organu architektoniczno-budowlanego (np. STAROSTY) o pozwoleniu na 
budowę lub rozbudowę (liczne orzecznictwo NSA),

b) DECYZJI  ŚRODOWISKOWEJ  ORGANU GMINNEGO,  oceniającej  z  udziałem  społe-
czeństwa oddziaływanie  stacji  bazowej  na środowisko  i  zdrowie  –  vide   Dz.U. 
2016.353 art. 3.2; art. 71.2; art.72.1 pkt 1); art. 75.1 pkt 4), 

c) DECYZJI  LOKALIZACYJNEJ ORGANU gminnego – vide  Dz.U.2016.353 art.72.1 pkt 
3) oraz Dz.U.2015.199 art. 50.1 i art. 50.2 pkt 1) i 2).

3.4 GŁÓWNY  INSPEKTOR  NADZORU  BUDOWLANEGO  dla  zapewnienia  operatorom  i 
mafii „LEX COSA NOSTRA” obejście wszystkich przepisów prawa jak w p.3.3 (a÷c), 
dokonał kolejno w Prawie budowlanym następujących wyrafinowanych szalbierstw:

a) w zakupionej u PO przez „LEX COSA NOSTRĘ” Ustawie o wspieraniu operatorów 
telefonii  komórkowej  i  szerokopasmowego  INTERNETU  wg  Dz.U.2010.106.675, 
wprowadził GINB następujący, rozszerzony jak w p. 3.2 a) zapis:
Dz.U.2010.106.675 Art. 65, pkt 3 b):
„w art. 29, ust. 2 , pkt 15) otrzymuje brzmienie:
„15) instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych
 i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;”

b) następnie GINB przeniósł powyższy zapis do Prawa budowlanego, które wyemitował 
pod nową edycją wg Dz.U.2010.243.1623:
Art. 29.2 pkt 15)

 „2.  Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych 
polegających na:
„15) instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych
 i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;”

c) w ten sposób GINB przekwalifikował potężne stacje bazowe, trujące i uśmiercające 
setki tysiące Polaków - z „BUDOWLI” na ”INSTALOWANIE URZĄDZEŃ”, które 
nie  wymagają  przy  budowie  lub  rozbudowie,  uprzedniego  uzyskania  od  organu 
architektoniczno-budowlanego (np. STAROSTY), żadnej DECYZJI o pozwoleniu na 
budowę/rozbudowę jak w p. 3.3 a) nin. ZAWIADOMIENIA. 
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d) Równocześnie GINB zrównał pod względem technicznym i zagrożenia życia ludności 
tak niebezpieczne budowle jakimi są stacje bazowe, z następującymi przykładowymi 
drobnymi robotami budowlanymi:
- pkt 4) docieplanie budynków,
- pkt 5) utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
- pkt 6) instalowanie tablic reklamowych,
- pkt 14) instalowanie krat na oknach, itd.

Jednak nie jest to koniec prawodawczych brutalnych szalbierstw GINB –
vide  pkt 3.5.

3.5 W Prawie budowlanym zarówno uprzedniej edycji wg Dz.U.2006.156.1118 oraz 
nowej  edycji  wg Dz.U.2010.243.1623 –  występował  (i  nadal  obecnie  występuje) 
przepis wg art. 30.1 pkt 3 b), który brzmi [vide  pkt 3.2 b) ZAWIADOMIENIA]:
Art. 30.1 pkt 3 b)
„Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

         3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych, i in-
nych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,2 m 
i wykonywania robót budowlanych polegających na instalowaniu:

         b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych’” 

Ponieważ wysokość anten rozsiewczych wraz z konstrukcjami wsporczymi jest dla
co najmniej  90 [%] stacji  bazowych niższa  od H=3 [m],  mierząc  do dachu lub 
pomostu obsługowego anten i nadajników mikrofal, wszystkie te stacje niezależnie 
od mocy ich emisji (np. 100 000 W) – zostały wyłączone przez GINB nawet spod 
obowiązku zarejestrowania  przez operatora  u STAROSTY -  „ZGŁOSZENIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH” – vide   graficzna ilustracja na ZAŁĄCZNIKU do PETYCJI nr EK-
62/16 z dnia 24.03.2016r. na płytce CD-R.
Jest to zapierające dech SZALBIERSTWO, zalegalizowane podstępnie przez nieświa-
domych masowej ZBRODNI PT Posłów, które zapewniło operatorom:

a) wyłączenie  prawie  wszystkich  nowobudowanych  i  rozbudowywanych  stacji  bazo-
wych o  dowolnej  mocy emisji,  spod wszystkich  procedur  administracyjnych,  wy-
szczególnionych w p. 3.3 (a÷c),

b) budowę  i  dowolną  rozbudowę  mocy  emisji  stacji  bazowych,  bez  jakichkolwiek 
procedur  administracyjnych,  nawet  na  szpitalach  –  vide   Zał.  1÷2  do  nin. 
ZAWIADOMIENIA.  Jest to pełna analogia do stanu prawnego, obowiązującego w 
Auschwitz-Birkenau,  gdzie  pod nadzorem capo SS,  dokonywano na Polakach  za-
biegów higienicznych i leczniczych przy pomocy cyklonu „B”, zaś obecnie leczy się 
Polaków  pod  nadzorem  capo LEX  COSA  NOSTRY  i  GINB  -  mikrofalowymi  mo-
dulowanymi PEM, praktycznie  o dowolnym natężeniu/gęstości  mocy (pomiary wg 
Dz.U.2003.192.1883 Zał. 2 - to kamuflaż i kompletna korupcyjna fikcja). 
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3.6 Ponieważ szalbierstwa jak w p. 3.5 nie mieściły się w głowie niektórych urzędników 
WOJEWODÓW, STAROSTÓW a nawet organów nadzoru budowlanego, GINB jako 
sotto capo LEX COSA NOSTRY (vide  Tabela 1), wydał w uzgodnieniu z Departa-
mentem  Budownictwa  Ministerstwa  Infrastruktury  (b.  ważna  kwatera  L.C.N.), 
interpretacyjne pismo nr DPR/INN/022/23/2012 z dnia 13.01.2012r., potwierdzające 
na str.  2 w p. 1),  że stacje bazowe z antenami o wysokości  poniżej  3 m - nie 
podlegają przy budowie/rozbudowie jakimkolwiek procedurom administracyjnym
- proszę również porównać graficzny załącznik do PETYCJI nr EK-62/16, H < 3 [m].

3.7 Obraza przez GINB przepisów Kodeksu Karnego
3.7.1 Obraza przepisu wg art.  157a § 1 KK.  Kto powoduje uszkodzenie  ciała dziecka 

poczętego  lub  rozstrój  zdrowia  zagrażający  jego  życiu,  podlega  grzywnie,  karze  
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Uzasadnienie
Prawodawcze  szalbierstwa  GDOŚ i  GINB w poczuciu  absolutnej  bezkarności  pod 
osłoną LEX COSA NOSTRY, doprowadziły do nieograniczonej swawoli budowlanej i 
lokowanie stacji bazowych na szpitalach, blokach mieszkalnych, itd. – vide   Zał. 
1÷2.
Bezustanne wnikanie do organizmów mężczyzn mikrofalowych modulowanych PEM 
o normatywnym natężeniu  S=100 000 [µW/m2]  a często przekraczających  wielo-
krotnie  tą  wielkość,  powoduje zakłócenie  procesu spermatogenezy  i  bezpłodność 
mężczyzn oraz uszkodzenia genetycznego kodu DNA.  Równocześnie naświetlanie 
tym promieniowaniem kobiet ciężarnych, powoduje zakłócenia procesu morfogenezy 
(rozwoju) płodu i  całą  gamę jego teratogennych  uszkodzeń.   W efekcie  narasta 
lawinowo ilość narodzin kalekich niemowląt.
Dowody:

a) Dane GUS odnośnie epidemicznie narastającej ilości narodzin kalekich dzieci – Zał. 5 
do PETYCJI nr EK-19/16, 

b) Dr R. BECKER/USA – ELEKTROMAGNETYZM I PODSTAWY ŻYCIA str. 377 – Zał. 12 
do PETYCJI nr EK-19/16,

c) Prof. W SEDLAK – TEOLOGIA ŚWIATŁA str. 78 – Zał. 13 do PETYCJI nr EK-19/16,
d) Stow.  Niemieckich  Lekarzy  „IGUMEDF”.   APEL  FREIBURSKI  2002  -  Zał.  14  do 

PETYCJI nr EK-19/16,
e) W. MAES/BRD – STRESS DURCH STROM UND STRAHLUNG str. 319 - Zał. 15 do 

PETYCJI nr EK-19/16.

W  sumie  GDOŚ  wspólnie  z  GINB  (vide   EK-141/16)  dokonali  przy  pomocy 
prawodawczych  szalbierstw  w  latach  2010-2015  -  okaleczenia  co  najmniej  kilku 
dziesięciu tysięcy polskich dzieci,  za co powinna być nałożona na nich najwyższa 
kara, przewidziana w/w przepisem KK.
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3.7.2 Obraza przepisu wg art. 165 KK
- § 1 Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia 
  w wielkich rozmiarach:.  
- § 3 Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki
   uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności  
od lat 2 do 12.
Uzasadnienie
Prawodawcze  szalbierstwa  GINB i  GDOŚ w poczuciu  absolutnej  bezkarności  pod 
osłoną LEX COSA NOSTRY, doprowadziły do nieograniczonej swawoli budowlanej i 
lokowanie stacji bazowych na szpitalach, żłobkach, przedszkolach, blokach miesz-
kalnych (miejsca do spania), itd. – vide  Zał. 1÷2.
Bezustanne  wnikanie  do  organizmów  kobiet,  mężczyzn  i  dzieci  mikrofalowych 
modulowanych PEM, doprowadziły do epidemicznych zachorowań, niewyobrażalnych 
cierpień i zgonów na złośliwe nowotwory, zestawione w Tabeli  2.  Równocześnie 
zgodnie  z prognozą wg danych statystycznych GUS, nastąpi  w latach 2016-2021 
spotęgowanie ilości zachorowań i zgonów na złośliwe nowotwory.  Należy przyjąć, 
że  odpowiedzialność  za  tą  masową  zbrodnię  (wręcz  ludobójstwo)  -  ponoszą  w 
równej mierze GDOŚ i GINB (50 % + 50 %).
Z  uwagi  na  monstrualne  rozmiary  zbrodni,  powinna  być  nałożona  na  GINB 
najwyższa kara, przewidziana w/w przepisem KK.

3.7.3 Obraza przepisu wg art. 231 KK
- §  1  Funkcjonariusz  publiczny,  który  przekraczając  swoje  uprawnienia  lub  nie  
dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
- § 2 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego § 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawieniu wolności od roku do lat 10.

Uzasadnienie
Zgodnie  ze  szczegółowym  udokumentowaniem  w  punktach  3.4÷3.6  nin. 
ZAWIADOMIENIA, GINB z premedytacją i niezwykłą przebiegłością dokonał niedo-
rzecznych  szalbierstw  prawodawczych  w  imię  budowlanej  swawoli  oraz  maksy-
malnych zysków operatorów telefonii komórkowej i bezprzewodowego INTERNETU. 
Szalbierstwa  te  są  zrozumiałe  tylko  w  konwencji  hiperkorupcji  GINB  i  poczucia 
absolutnej bezkarności pod osłoną LEX COSA NOSTRY jak w Tabeli 1.  Szalbierstwa 
te wygenerowały masową zbrodnię zestawioną ilościowo w Tabeli 2.  Równocześnie 
szalbierstwa  te  są  nadal  szczelnie  chronione  przez  LEX  COSA  NOSTRĘ  i  będą 
powodować epidemicznie narastająca zbrodnię, zestawioną ilościowo w Tabeli 3.
Powyższe stanowi monstrualną krzywdę polskiego Narodu, która wymaga choćby 
symbolicznej rekompensaty, przez nałożenie na GINB najwyższej kary przewidzianej 
w/w przepisem KK.  Równocześnie PROKURATURA i SĄD KARNY, powinny zakreślić 



                                                            -  11  -                                    nr EK- 198/16

obecnie urzędującemu MINISTROWI INFRASTRUKTURY (mgr Andrzej ADAMCZYK)
i  obecnie  urzędującemu  GINB  (dr  inż.  Jacek  SZER)  –  jak  najkrótszego  terminu 
naprawy prawodawczych szalbierstw Pana inż. Roberta DZIWIŃSKIEGO, zgodnie z 
PETYCJĄ nr EK-62/16 z dnia 24.03.2016r. – vide  Zał. 12. 

3.7.4 Obraza przepisu wg art. 271 KK
- §  1  Funkcjonariusz  publiczny,  lub  inna  osoba  uprawniona  do  wystawienia  
dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę, 
- § 3 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego § 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8.
Uzasadnienie
Ustawa - Prawo budowlane, jest dokumentem obowiązującym wszystkich Polaków 
na całym terytorium Polski.   Zgodnie ze szczegółowym udokumentowaniem w p. 
3.5÷3.6 nin. ZAWIADOMIENIA, oraz na graficznym Załączniku do naprawczej PE-
TYCJI nr EK-62/16, GINB dokonał prawodawczego szalbierstwa w wyniku którego 
wszystkie  stacje  bazowe  obsługujące  telefonię  komórkową  i  szerokopasmowy 
INTERNET, wyposażone w anteny, których wierzchołki są usytuowane poniżej 3 m 
nad głową Polaka, przestały szkodzić  tej głowie i całemu jego organizmowi.  Proszę 
uprzejmie porównać wymiar H < 3 m na graficznym Zał. do EK-62/16, w związku z 
Zał. 1÷2 do nin. ZAWIADOMIENIA.
Dzięki  podstępnym i  zawiłym manipulacjom GINB jak w p.  3.5÷3.6,  tak niewia-
rygodne szalbierstwo - udało się zalegalizować przez wprowadzony w błąd SEJM, 
SENAT i PREZYDENTA RP – vide  Dz.U.2010.106.675 art. 65 pkt 3 b).
Powyższe dokonania GINB  wytłumaczalne są tylko w ramach hiperkorupcji 
i poczucia absolutnej bezkarności pod osłoną LEX COSA NOSTRY.
Stanowi to rażącą i masową obrazę w/w przepisów KK, co implikuje nałożenia na 
GINB najwyższej po ich myśli kary.

4. PROŚBY DO PANA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANÓW WSPIE- 
RAJĄCYCH W MYŚL KONSTYTUCJI OBRONĘ ZDROWIA NARODU.

4.1 Z uwagi na wagę prawodawczych niedorzecznych szalbierstw i rozmiary ich zbrod-
niczych  skutków  dla  zdrowia  i  życia  Narodu,  prosimy  Pana  Ministra  Sprawie-
dliwości  i  Prokuratora  Generalnego  o  objęcia  osobistym  monitoringiem  biegu  
niniejszego ZAWIADOMIENIA.  Zgodnie bowiem z dotychczasową praktyką (vide  
np. EK-141/16),  cenzura agentury LEX COSA NOSTRY uniemożliwia  dotarcie  do  
Pańskich  rąk  n.  naprawczych  ZAWIADOMIEŃ  o  architektach  i  skutkach  prawo-
dawczej przestępczości.  Następnie unicestwiane są te ZAWIADOMIENIA przez PO-
KURATORÓW i SĘDZIÓW pod nadzorem LEX COSA NOSTRY.

4.2 Powołując się na przepisy wg art. 104.2; art. 126.2; art. 130 w związku z art. 2; art. 
39; art. 68.3; art. 68.4; art. 74.1; art. 74.4 i art. 82 Konstytucji RP, ODPIS niniej-
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  szego ZAWIADOMIENIA kierujemy na ręce:
- PREZYDENTA RP Sz. Pana dr Andrzeja DUDY,
- MARSZAŁKA SEJM RP Sz. Pana Marka KUCHCIŃSKIEGO,
- Prezesa Generalnego PiS Sz. Pana dr Jarosława KACZYŃSKIEGO,
i uprzejmie prosimy o udzielenie MINISTROWI INFRASTRUKTURY wszelkiego możli-
wego wsparcia, dla jak najszybszego:
- wdrożenia do Prawa budowlanego wg Dz.U.2016.290 poprawek, likwidujących 
  niedorzeczne szalbierstwa GINB, udokumentowane w n. PETYCJI nr EK-62/16
  i nin. ZAWIADOMIENIU,
- ograniczenia narastania masowej zbrodni na Polskim Narodzie jak w Tabeli 3 
  niniejszego ZAWIADOMIENIA.

„Równe Prawo i Sprawiedliwość dla każdego Polaka”
PRZEDSTAWICIEL Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA”,

umocowany wg Dz.U.2015.1393 art. 40.2 – UCHWAŁA nr U-04/16

..........................................
(mgr inż. Stanisław Kos)

OTRZYMUJĄ:

1.

2.

3.

4.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sz. Pan dr prawa Andrzej DUDA

ul. Wiejska nr 10,  00-902  WARSZAWA
+ komplet Załączników

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Marszałek Sejmu Sz. Pan Marek KUCHCIÑSKI

ul. Wiejska nr 4/6/86,  00-902  WARSZAWA
                                                          + komplet Załączników

POLITYCZNA PARTIA „PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ”
Sekretarz Generalny PiS, Sz. Pan dr prawa Jarosław KACZYŃSKI 
                ul. Nowogrodzka nr 84/86,    02-018  WARSZAWA 

+ płytka CD-R 

  a/a
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Dowody powołane w ZAWIADOMIENIU:

1. Telekomórkowe centrum na Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej
Akademii Nauk we Wrocławiu (prostytucja naukowa PAN)  –  na zał. płytce CD-R.

2. Obraz degradacji środowiska i zdrowia, dokonanej przez przykładowe mikrofalowe, 
elektromagnetyczne działo (antenę rozsiewczą bezprzewodowej telekomunikacji) – 
na załączonej płytce CD-R.

3. Sylwia GAJDA.  Telefonia komórkowa a pszczoły  –  na zał. płytce CD-R. 
4. Dr inż. Kornel Ślizyński.  GEOBIOTECHNIKA.  Ekspertyza geobiologiczna 

nr BKS-01-01.  Bielsko Biała 2001r.  Wyniszczanie lasów przez mikrofalowe 
PEM  –  w załączeniu wersja „PAPIEROWA”.

5. INFORMACJA GUS z dnia 04.02.2015r. na ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI 
Z RAKIEM  –  na zał. płytce CD-R.

6. Pismo GUS nr GUS-DI01.601.2718.2015/677.2016 z dnia 13.01.2016r., w sprawie 
narastającej zachorowalności ludności na złośliwe nowotwory  – na zał. płytce CD-R.

7. Uzupełniające pismo GUS nr GUS-DI01.677.678.2016 z dnia 05.04.2016r., w spra-
wie narast. zachorowalności ludności na złośliwe nowotwory  –  na zał. płytce CD-R. 

8. Naprawcza PETYCJA STOWARZYSZENIA nr EK-46/14 z dnia 03.03.2014r.  –  na 
załączonej płytce CD-R.

9. Naprawcza PETYCJA STOWARZYSZENIA nr EK-89/14 z dnia 08.05.2014r. –   na 
załączonej płytce CD-R. 

10. Naprawcza SKARGA STOWARZYSZENIA nr EK-205/15 z dnia 18.12.2015r.   –  na 
załączonej płytce CD-R.

11. PETYCJA STOWARZYSZENIA nr EK-19/16 z dnia 08.02.2016r. w sprawie przyspie-
szenia załatwienia skargi nr EK-205/15, skierowany na ręce Pani Prezes Rady 
Ministrów  –  na załączonej płytce CD-R. 

12. PETYCJA  STOWARZYSZENIA nr EK-62/16 z dnia 24.03.2016r. w sprawie podję-
cia przez MINISTRA INFRASTRUKTURY naprawy prawodawczych szalbierstw 
GINB w Prawie budowlanym –  na załączonej płytce CD-R +wersja „PAPIEROWA”.

13. ZAŻALENIE STOWARZYSZENIA nr EK-141/16 z dnia 30.08.2016r.,  skierowane do 
SĄDU Rejonowego w Warszawie –  na załączonej płytce CD-R.

14. Naprawcza PETYCJA  STOWARZYSZENIA nr EK-177/16 z dnia 12.12.2016r., 
skierowana do NSA –  na załączonej płytce CD-R. 

15. Procesowe pismo  STOWARZYSZENIA nr EK-178/16 z dnia 16.12.2016r.,  skiero-
wane do SĄDU Rejonowego w Warszawie –  na załączonej płytce CD-R.

16. Wyciąg z Pr. bud. wg Dz.U.2006.156.1118  art. 29.2 i art. 30.1  –  w załączeniu 
wersja „PAPIEROWA”. (przed manipulacją GINB).

17. Wyciąg z Ustawy telefonii komórkowej wg Dz.U.2010.106.675  art. 65 pkt 3 b) – 
w załączeniu wersja „PAPIEROWA”.

18. Wyciąg z Pr. bud. wg Dz.U.2010.243.1623 art. 29.2 i art. 30.1  –  w załączeniu 
wersja „PAPIEROWA” (po manipulacji GINB).

19. Pismo GINB nr DPR/INN/022/23/2012 z dnia 13.01.2012r. z interpretacją, podtrzy-
mującą szalbierstwa w Prawie budowlanym –  w załączeniu wersja „PAPIEROWA”.

20. Regulamin (statut) STOWARZYSZENIA nr R-01/16  –  na załączonej płytce CD-R..

21. UCHWAŁA nr U-04/16 z dnia 20.05.2016r.  –  na załączonej płytce CD-R.
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Pocztowe dowody wysyłki 
ZAŻALENIA nr EK-198/16 z dnia 31.12.2016r. 

do adresatów. 


