Dzidajqc na podstawie art.105 1 ustawy z dnia 14 czawca 1960 r. Kodeks postepowania
advninisfracyjnego @z.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1091 z p6hiejszymi zmianami), art.81 ust.1 pkt 2,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane @z.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdiniejszymi
zmianami),
po rozpatrzeniu
wszczqtej z urzqdu sprawy stacji bazowej telefonii kom6rkowej zlokalizowanej w wieiy koSciola
Farnego na dzial-ce nr ewid. 971 obr. 207 polozonej przy Placu F m y m w Rzeszowie
postanawiam
postepowanie w sprawie umorzyi

W dniu 10 maja 2007r. zosta1o wszczqte postqpowanie w sprawie stacji bazowej telefonii
komorkowej zlokalizowanej w wieky koScioIa Farnego na dzial-ce nr ewid. 97 1 obr. 207 poIoionej
przy Placu Farnym w Rzeszowie.
W celu ustalenia okolicznoSci zlozenia, w dniu 15 paidziemika w Kancelarii Og6lnej Urzqdu
Miasta Rzeszowa, zawiadomienia z dnia 14 pddziernika 2002r., znak: FHU/AL/164/10/02
o zamiarze rozpoczqcia rob6t budowlanych po!egzjgcych na manta&: LLwkzz &om%ttyc-h
nadawczo-odbiorczych K 742 265 na azymulach: 95O, 195", 300" na wysokoSci 23,90 m n.p.t., oraz
anteny mikrofdowej VHLPl - 370 na azymucie 18" na wysokoSci 25,OO m n.p.t. na wieiy
dzwonnicy KoSciola Famego w Rzeszowie przeprowadzono rozprawq administracyjrq. Zemania
Swiadk6w wskazywaly na moiliwoSC popehienia przestqpstw z art. 270 § 1 kk, art. 273 oraz
art. 233 kk.
Wobec powyiszego w dniu 17 lipca 2007r. przekazano akta sprawy do Prokuratury celem
rozstrzygniqcia, czy w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji poshgiwano siq podrobionym
dokumentani oraz czy mialo miejsce skladanie falszywych zemari.
W dniu 12 listopada 2007r. pan Waclaw Ziemba - pehomocnik POLKOMTEL S.A.
Zawiadomil o zamiarze rozbiorki przedmiotowej stacji, kt6m mida nastqpiC 14 listopada 2007r.
W trakcie oglqdzin przeprowadzonych w wieky KoSciola Farnego przez organ nadzoru
budowlanego w dniu 14 listopada 2007r., podczas kt6rych sporadzono protok61, ustalono,
ze stacja bazowa telefonii kom6rkowej z i n s t d a c j b i urzqdzeniami zostala rozebrana.
Wobec powyiszego prowadzone przez organ nadzoru budowlanego postepowanie w sprawie
stacji bazowej telefonii kom6rkowej zlokalizowanej w wieiy koSciola Farnego na dzidce
nr ewid. 971 obr. 207 pdoionej przy Placu Famym v; Rzeszowie sta.40 siq bezpnedmiotowe.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shiiy stronom prawo wniesienia odwokinia do Podkarpackiego Wojewbdzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Rzeszowie za rnoim poSrednictwem w tenrjnie 14 dni od dnia dorgczenia.
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