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DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i art.148 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 98 z dnia 2000 r. poz.1071 z poiniejszymi zmianami), oraz art.
82 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.2016
z p6in. zmianami),
po rozpatrzeniu odwolania Pana Zbigniewa Gelzok, zam. w Rybniku przy ul. Brackiej 16A,
reprezentujqcego na podstawie udzielonego pehornocnictwa Pana Mieczyslawa Augustowskiego, zam. w
Rybniku przy ul. Gontowej 11 A,
od decyzji Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2005 r. nr 7/7362/2005 odmawiajqcej wznowienia
postqpowania w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komorkowej PTK CENTERTEL nr F1 5090KWK.4 1, na dziake nr ewid. 38811 przy ul. Rybnickiej w Rybniku - Ocho!cu: zakoficzorlej decyzjq
Prezydenta Miasta Rybnika nr 1045/73530/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. -

- uttzyrnujq wlw zaskarionq decyzjq w mocy.

Uzasadnienie

Decyzjq nr 1045/73530/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. Prezydent Miasta Rybnika zatwierdzil
dokumentacjq projektowq i udzielil pozwolenia na budowq dla wlw inwestycji PTK CENTERTEL.
Wnioskiem z dnia 30 listopada 2005 r. Pan Zbigniew Gelzok, pehomocnik Pana Mieczystawa
Augustowskiego b@qcego stronq wlw postqpowania, zwr6cil siq do organu I instancji o wznowienie
postqpowania w sprawie wlw pozwolenia na budowq, powohjqc siq na art. 145 § 1 pkt 4 i 5 Kpa.
Prezydent Miasta Rybnika decyzjq z dnia 12 grudnia 2005 r. nr 7/7362/2005 odmowil wznowienia
postqpowania w przedmiotowej sprawie ze wzglqdu na to, ze Pan Augustowski otrzymal powiadomienie o
wszcz~ciuwlw postqpowania w dniu 4 grudnia 2003 r., a kopiq decyzji z dnia 15 grudnia 2003 r. odebrat w
dniu 18 grudnia 2003 r., co sprawia, ze wznowienie postqpowania z art. 145
1 pkt 4 Kpa jest
nieuzasadnione. Od tego momentu nie wyszty t e i na jaw zadne istotne dla sprawy nowe okolicmo9ci lub
dowdy, nieznane organowi , ktory wydd decyzjq, co uniemozliwia rowniez wznowienie postqpowania z
art. 145 § 1 pkt5 Kpa.
Po przeanalizowaniu przekazanego z organu I instancji materiah dowodowego, oraz
przeprowadzeniu postqpowania odwdawczego, tutejszy organ uznat stanowisko organu I instancji za
uzasadnione.
Zgodnie z art.148 Kpa wniosek o wznowienie postqpowania z przyczyny okreSlonej w art.145 1
pkt 4 Kpa winien byc ziozony w terminie jednego miesiqca od dnia , w M6rym strona dowiedziata siq o

decyzji, podczas gdy zostal on zSozony po blisko dwu latach. Potwierdza ten faM znajdujqce sie w aMach
sprawy zwrotne potwierdzenie odbiom w/w decyzji z 15 grudnia 2003 r. datowane na dzieh 18 grudnia
2003 r. podpisane przez dorosiego domownika pod adresem zamieszkania Pahstwa lwony i Mieczyslawa
Augustowskich, co jest zgodne z przepisami art. 43 Kpa, dotyczqcym doreczeh. W aktach sprawy
znajdujq sie rdwniez zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomieh i postanowieh organu I instancji,
Swiadczqce o tym, ze Pan Mieczyslaw Augustowski byt stronq whv postepowania i bral w nim udziat.
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Strona odwdujqca sie nie przedstawih r6wniez zadnych nowych istotnych dla sprawy okolicznoSci
lub dowoddw nieznanych organowi wydajqcemu decyzje w I instancji, co mogtoby stanowiC podstawe do
wznowienia posepowania zgodnie z art. 145 5 1 pM 5 Kpa.
W tym stanie rzeczy odwotanie wniesione od decyzji organu I instancji nie moze by6
uwzglednione, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Pouczenie
Na decyzj~niniejszq prrystuguje sfronom prawo wnksienia skargi do Wojew6dzkiego Sqdu Adminisfracyjnego w
Gliwicach przy ul. Prymasa Stefana ~ s z y h s k i e g o2 za ooSrednictwem Woiewd-v Slaskieuo, w termini9 30 dni od
dnia doreczenia ( art. 53 5 Iiart. 54 5 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postgpowaniu ptzed sqdami
administracjjnymi - Dz. U. Z 2002 r. Nr 753 poz. 7270).

Otrwmuia:
1.Wydzial Architektury UM Rybnika, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
2.PINB dla m. Rybnika, ul. Bialych 7, 44-200 Rybnik
3.PTK CENTERTEL Okrqg Katowice, ul. Gawron6w 22, 40-527 Katowice
4.Mieczyslaw Augustowski, ul. Gontowa I IA, 44-207 Rybnik
bigniew Gelzok, ul. Bracka 16 A, 44-251 Rybnik - pdnomocnik

