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Wniosek 

Zgodnie z obowimj~cym prawem zwracam sie do Prokuratury Generalnej o 

podjecie dzidari w sprawie stacji bazowej cyfrowej telefonii komorkowej GSM - 

900 MHz zamontowanej we wnekach okiennych wieiy Kosciola Parafii 

Wniebowziecia NMP w Polanicy Zdroju przy ul. Karniennej 8 z uwagi na 

dokonanie zamachu na demokratyczny ustr6j naszego paristwa przez Polkomtel 

S.A U1. Postcpu 3, 02-676 Warszawa wsp6lnie z Wojewodzkim Inspektorem 

Nadzoru Budowlanego we Wroclawiu oraz Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego w Klodzku, panem Piotrem Zwiemyriskim, ktory od lat tuszuje to 

przestcpstwo, do czego zreszta, sic przyznd. 

Orzeczenie prawomocne Sqdu Administracyjnego z Wroclawia akt I1 SA/Wr 

138512000 z d ~ i a  13 05. 2003 roku oraz tresci zawartej w decyzji Glownego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego Znak DOR/ ORZ/ 72001 6581 06 z dnia 

2006.08.24. 

Cytuje zawarte w sentencji wyroku uzasadnienie i interpret~cje prawnq 

,,Sprawa bedqca pnedmiotem zaskarionej decyzji i decyzji jq poprzedzajqcych 

dotyczy instalacji w obiekcie budowlanym umqdzen stacji bazowej telefonii 
8 

kom6rkowej. Instalacja wewnqtrz obiektu budowlanego unqdzen technicmych 

nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, a jedynie zmiane 

sposobu uizrtkowania czeSci obiektu budowlaneqo, co wymaga pozwolenia w 

trybie art. 71 ustawy z 7 lipca 1994 r- Prawo   ow lane". 



Zgodnie z podanq poniiej ustawq wyrok sqdu jest w i e c y  i przesqdza 

jednomacznie sprawe. 

USTAWA 

z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postepowaniu pmed sqdami administracyjnymi 

Art. 170. 

Orzeczenie prawomocne wi& nie tylko strony i sad, ktory je wydd, lecz 

r6wniei inne sqdy i inne organy paristwowe, a w przypadkach w ustawie 

przewidzianych takie inne osoby. 

Polkomtel S.A nie chce wykona6 wyroku a organy administracji publicznej 

tuszujq i mataczq w sprawie, wobec czego pros% o podjecie dzidaii w interesie 

spolecznym i narodowym, bo lekcewaienie prawomocnych orzeczen przez 

urzednikbw administracji stanowi powaine zagroienie dla demokratycmego 

ustroju naszego kraju. 

Niedopuszczalnq rzeczq jest, aby organ administracji kwestionowd 

prawomocne orzeczenie Sqdu Administracyjnego. 

Prosze rowniei o sprawdzenie czy Wojewodzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 

we Wroclawiu nie nakazal panu Zwiemyliskiemu tuszowania sprawy i dzidania 

pmeciwko ustawodawcy, co jest bardzo prawdopodobne. 

Zwracam sic o podjecie dzidari. 

Do wiadomosci: Kluby Poselskie z prosbq o zainteresowanie sie tematem. 


