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Wydział  Architektury  i Nadzoru  Budowlanego 
w  Krakowie , Rynek Podgórski  i  ul. Wielicka  28A 

Państwowa   Inspekcja  Pracy    Kraków  
dotyczy:  niezgodnego  z prawem  budowlanym  prowadzeniu  budowy  według decyzji  
pozwolenia na  budowę  nr. 787/07 z  dnia 16.04.2007       
 
W  związku  z budową  zagrażającą  życiu  i  zdrowiu   małych dzieci  uczęszczających  
 na  zajęcia  szkolne  w  Szkole Podstawowej nr. 124  w  Krakowie ul. H. Sucharskiego 38 
wnoszę  o  przeprowadzenie  kontroli  inspektorów  budowlanych  UM Kraków   
i  Państwowej Inspekcji Pracy  oraz  o zdemontowanie  masztu  GSM w  budowie. 
1.Sprawy  ogólne 
a) budowa  według  dokumentów  -pozwolenia  na  budowę  winna  mieć  tablicę  budowy, 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego, kierownika  budowy  -  stwierdzam,  że  tych spraw  brak. 
b) według  dokumentów  związanych  z  pozwoleniem na budowę, tak  naprawdę  nie wiadomo  
co  naprawdę  realizuje  inwestor  ERA  GSM  oraz  na  co  miał  zgodę  i  co  nadzoruje  Inspektor 
Nadzoru  Urzędu  Miejskiego – Kuratorium. Brak  dokumentacji  projektowej oraz  sprzeczne  
dane  z  opinii i ekspertyz środowiskowych, medycznych    w  Dyrekcji  Szkoły. Nie  wiadomo  
kto jest inspektorem nadzoru  zgodnie  z pozwoleniem  na  budowę . 
c) według  dokumentów  brak  jest  zgody  mieszkańców  sąsiadów  budowy  oraz  Rady  
Rodziców  na  tak  wykonany  masz  -stacja  bazowa  z  9-cioma  antenami, wzmacniaczami . 
d) proszę o umożliwienie porównania  dokumentacji  do  pozwolenia na  budowę 
 z  dokumentacja  według której  trwa  realizacja stacji./aktualnie  brak  jej na budowie/ 
2.Sprawy  szczegółowe 
a) stwierdzam,  że  teren  pod  masztem - pod  pracami  wysokościowymi  niezabezpieczony,  
 w  tym nie przymocowana  deska  na  platformie.  
Strącenie  tej  deski  z   wysokości  ok. 10 mb  na  małe  dziecko  to śmierć na miejscu . 
/patrz  zdjęcia  na  stronie   www.sp124.e.krakow.pl   /  
b)stwierdzam  niezgodne  z  operatami  środowiskowymi  parametry   budowanego masztu, który  
podobno miał  być na dachu  a nie  obok ściany bocznej. 
c)stwierdzam  nie zabezpieczone  wejście  na plac  budowy  na  najwyższym piętrze 
d)stwierdzam  rujnację  ścian  bocznych  i  brak  zabezpieczenia  przed  wilgocią,  która  już  
zniszczyła  boczne  ściany. 
e)stwierdzam  niezgodne  z  elementarną  sztuką  i  prawem   wykonanie  uziomu odgromowego   
to jest  podłączenie  linki  Cu 25 mm2  z  drutem odgromowym Fe  6 mm2  w  miejscu  
zagrażającym  dzieciom  i  infrastrukturze  budynkowej  szkoły . 
f)stwierdzam  niezgodne  ze  sztuką  łączenie  obwodów  elektrycznych  ERY  z  łączem  Enion   
i  Szkoły . Proszę  o podanie  rodzaju  i  dokumentu  dopuszczającego  agregat prądotwórczy . 
PODSUMOWANIE: 
1.Budowa  prowadzona  według decyzji  o pozwoleniu na budowę  wydana przez Urząd  Miejski  
w Krakowie./Prezydent  Miasta  Krakowa/ z  uwagi  na  wprost  nie  moralne, aspołeczne  
umiejscowienie  stacji bazowej   oraz  na  fakt   zupełnego  łamania  prawa budowlanego  i  BHP  
winna  być  natychmiast  zamknięta.  
2.Cała  sprawa  powinna być  powtórnie  oddana  pod  konsultację  społeczną  mieszkańców, tym 
bardziej  że  obok /ok. 600mb / są  wolne  tereny  PKP,  które są  do sprzedaży. 
3.Rada  Rodziców  SP124  służy   adresami  stron WWW  oraz  kopiami  ekspertyz  z  których  
jasno  wynika  wprost  nowotworowe, białaczkowe  zagrożenie  dla  organizmów  w przedziale  
lat   6-16  od  fal  elektromagnetycznych   o parametrach  jak  stacji bazowej  SP124. 
Otrzymują : 
1 x  adresaci ,2 x  Dyrekcja  szkoły w tym Kuratorium Oświaty-Inwestycje , 1 x Rada  Rodziców          
                                                                        Z  poważaniem  mgr inż. Wiesław Jędrzejczyk  
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