Warszawa, dnia 10 stycznia 2017

r.

NADZORU BUDOWLANEGO

DON.7200.502.2016.JDO

DECYZJA
Na podstawie art. 158 5

w związku z art. 156 9

ustawy z dnia 14.06.1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze
zm.), po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego
w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Mazowieckiego WINB Nr 1692/16 z dnia
03.10.2016 r., znak: WOP.7721.1240.2013.ND, w przedmiocie umorzenia
postępowania administracyjnego,
1

1

odmawiam stwierdzenia nieważności
decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Nr 1692I16 z dnia 03.10.2016 r., znak: WOP.7721.1240.2013.ND.

Uzasadnienie
PINB w Kozienicach decyzją Nr 45 z dnia 30.10.2013 r., znak: PINB 7353-151/10,
nałożył na inwestora PTK Centertel Sp; z' 0.0. z siedzibą w Warszawie (obecnie
Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie), obowiązek sporządzenia
i
przedstawienia w terminie 60 dni od daty otrzymania decyzji, projektu budowlanego
zamiennego robót budowlanych - polegających na montażu 3 szt. modułów
wyniesionych RRU wykonanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej
PTK Centertel Sp. z o.o. nr 0509/8425 zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 57
w Kozienicach, uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych
robót budowlanych oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub
robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu
zgodnego z prawem wskazując, że: zamienny projekt budowlany powinien być
wykonany w 4-ch egz. przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zawierać decyzję o środowiskowych. uwarunkowaniach decyzję
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obiektu 0 nowych parametrach
technicznych; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do
i

zakresu tych zmian.
Mazowiecki

WINB

1797/13 z dnia 11.12.2013 r., znak:
WOP.7721.1240.2013.ND, uchylił w całości decyzję organu powiatowego z dnia
30.10.2013 r. przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi instancji.
WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 05.06.2014 r., sygn. akt VIII SANVa 179/14,
uchylił decyzję organu wojewódzkiego z dnia 11.12.2013 r.
NSA wyrokiem z dnia 30.06.2016 r., sygn. akt II OSK 2653/14, oddalił skargę
kasacyjną Mazowieckiego WINB od wyroku WSA w Warszawie z dnia 05.06.2014 r.
Następnie organ wojewódzki decyzją Nr 1692/16 z dnia 03.10.2016 r., znak:
WOP.7721.1240.2013.ND, uchylił w całości decyzję PINB w Kozienicach z dnia
i

decyzją Nr

I

30.10.2013 r.
umorzył postępowanie administracyjne z zakresu nadzoru
budowlanego w sprawie robót budowlanych polegających na montażu 3 modułów
wyniesionych RRU wykonanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej
PTK Centertel Sp. z o.o. Nr 0509/8425 zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 57
w Kozienicach.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia”
z siedzibą w Rzeszowie, pismem z dnia 04.10.2016 r., wystąpiło do GINB
z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Mazowieckiego WINB z dnia 03.10.2016 r.
GINB postanowieniem z dnia 14.11.2016 r., znak: DON.7200.502.2016.JDO,
wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji organu wojewódzkiego z dnia 03.10.2016 r.
Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem oraz dokonaniu analizy akt sprawy,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zważył, co następuje.
Stwierdzenie nieważności decyzji może mieć miejsce wówczas, gdy decyzja
dotknięta jest w sposób niewątpliwy przynajmniej jedną z wad wymienionych w art.
i

156 5

1

Kpa.

Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji służy eliminacji z obrotu prawnego takich
rozstrzygnięć wydawanych w toku administracyjnego postępowania, które ze
względu na ich kwalifikowane wady pozostają w oczywistej sprzeczności
z podstawowymi zasadami państwa prawnego obowiązującego systemu prawnego.
Możliwość eliminacji z obrotu prawnego w drodze stwierdzenia nieważności także
ostatecznych decyzji.,skłoniła ustawodawcę do ograniczenia możliwości stwierdzenia
nieważności jedynie do decyzji obarczonych najcięższymi wadami prawnymi,
wyczerpująco wyliczonymi w art. 156 5 1 Kpa.
Właściwy organ orzeka o stwierdzeniu nieważności badanej decyzji tylko wtedy,
jeżeli równocześnie stwierdzi, że wystąpiła przynajmniej jedna z podstaw
stwierdzenia nieważności, wyczerpująco wyliczonych w art. 156 5 1 Kpa oraz
w przypadku, gdy nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek stwierdzenia
nieważności, a więc nie upłynął termin dopuszczalności stwierdzenia nieważności
badanej decyzji, ani też decyzja nie wywołała nieodwracalnych skutków prawnych.
Należy podkreślić, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji
uwzględnia się stan faktyczny prawny obowiązujący w dacie wydania decyzji.
W niniejszym postępowaniu weryfikacji pod kątem obarczenia wadą nieważności
podlega decyzja Mazowieckiego WINB z dnia 03.10.2016 r., uchylająca w całości
decyzję organu powiatowego z dnia 30.10.2013 r.
umarzająca postępowanie.
nadzoru
administracyjne z zakresu
budowlanego.
Zgodnie z art. 138 5 1 pkt 2 Kpa, stanowiącym podstawę prawną badanej decyzji
organu wojewódzkiego z dnia 03.10.2016 r. Organ odwoławczy wydaje decyzję,
w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka
co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję — umarza postępowanie pierwszej
instancji w całości albo w części.
Jak wynika z akt sprawy, w dniu 19.06.2013 r., do organu instancji wpłynął wniosek
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do
Zycia” z siedzibą w Rzeszowie z dnia 17.06.2013 r., o wszczęcie z urzędu
postępowania w sprawie robót budowlanych wykonywanych na istniejącej stacji
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bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 0509/8425 zlokalizowanej
przy ul. Radomskiej 57 w Kozienicach.
Pismem z dnia 21.06.2013 r., PINB w Kozienicach wezwał inwestora o wskazanie:
jakie urządzenia zostały zamontowane w jakim celu, kiedy przez kogo zostały
wykonane, czy mogą mieć wpływ na moc EIRP poszczególnych anten.
W odpowiedzi na powyższe pismo organu powiatowego z dnia 21.06.2013 r.,
przesłane zostało wyjaśnienie (pismo z dnia 04.07.2013 r.) z którego wynika m.in., że
na początku maja 2013 r. na istniejącej stacji bazowej zamontowane zostały moduły
wyniesione RRU, które spowodowały zmianę mocy EIRP.
PINB w Kozienicach postanowieniem Nr 32 z dnia 10.09.2013 r., znak: PlNB.7353151/10, wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej robót
budowlanych wykonanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej,
a następnie decyzją z dnia 30.10.2013 r., nałożył na inwestora obowiązek
sporządzenia przedstawienia projektu budowlanego zamiennego który powinien
zawierać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290, ze zm.), stanowiącym podstawę prawną decyzji
organu powiatowego z dnia 30.10.2013 r. — (...) właściwy organ w drodze decyzji
w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunków pozwolenia na budowę - nakłada, określając termin wykonania,
obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego,
uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych
oraz - w razie potrzeby - wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego
z prawem; przepisy dotyczące projektu budowlanego stosuje się odpowiednio do
zakresu tych zmian.
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Podkreślić jednak należy, że przedmiotowa stacja bazowa telefonii komórkowej
została wybudowana na podstawie decyzji Starosty Kozienickiego nr 147/2008 z dnia
21.04.2008 r., znak: BA-7351l114/M/2008 o pozwoleniu na budowę, a następnie
PINB w Kozienicach decyzją Nr 54 z dnia 07.12.2010 r., znak: PINB 7353-151/10
udzielił pozwolenia na jej użytkowanie.

Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 23.06.2016 r., sygn. akt II OSK 2601/14 Nie jest
dopuszczalne prowadzenie postępowania na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3
i ust. 4 oraz ust. 5 Prawa budowlanego, jeżeli została wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Prowadzenie postępowania
naprawczego w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego jest bowiem dopuszczalne dopiero po uchyleniu lub stwierdzeniunieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.
W związku z powyższym stwierdzić należy, że Mazowiecki WINB prawidłowo decyzją
z dnia 03.10.2016 r., uchylił w całości decyzję organu powiatowego z dnia
—

30.10.2013 r., ponieważ nie było podstaw do nakładania na inwestora jakichkolwiek
obowiązków, w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.
Ponownie wskazać należy, że inwestor wykonał roboty budowlane polegające
jedynie na montażu 3 szt. modułów wyniesionych RRU, na istniejącej użytkowanej
stacji bazowej, które spowodowały zmianę mocy EIRP.
i

Wyjaśnić należy, że stosownie do:
—
art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego - Ilekroć w ustawie jest mowa o robotach
budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;
—
art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego - Roboty budowlane można rozpocząć jedynie
na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31;
—
art. 29 ust. 2 pkt 15 Prawa budowlanego - Pozwolenia na budowę nie wymaga
wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń, w tym
antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na
obiektach budowlanych;
—
art. 30 ust. 1 pkt 2Prawa budowlanego - Zgłoszenia właściwemu organowi
wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4: wykonywanie robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, 6, 9 oraz 11-123.
Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego - Pozwolenia na budowę wymagają
przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,
oraz przedsięwzięcia
wymagające przeprowadzenia
oceny
oddziaływania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353,
ze zm.) - Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wymagarealizacjanastępujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko:
1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko;
2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania
art. 63 ust. 1.
środowisko
został
podstawie
stwierdzony
przedsięwzięcia na
na
Natomiast zgodnie z art. 59 ust. 2 ww. ustawy - Realizacja planowanego
przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:
1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest
bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar
Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 97 ust. 1.
i

Stosownie do 5 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71) - Do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: instalacje
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem radiolinii,
emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000
MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowa wyznaczona dla
pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:
a) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej
niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej
anteny,

b) 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej
niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej

anteny,

- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowa wyznacza

się dla
pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub
obiektu znajduje
lub
realizowana
zrealizowana
inna
się
instalacja
radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub radiolokacyjna.
Zgodnie z 5 2 ust. 2 ww. rozporządzenia - Do przedsięwzięć mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające
na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub
zrealizowanych wymienionych w:
1) ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust.
1, o ile progi te zostały określone;
2) 5 3 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie
progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone.
Stosownie do 5 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 09.11.2010 r.
Do
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza
się
następujące rodzaje przedsięwzięć: instalacje radiokomunikacyjne,
radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w 5 2 ust. 1 pkt 7,
z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od
0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo
wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:
e) 2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej
niż 150 minie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki
promieniowania tej anteny,
0 5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej
niż 200 minie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki
promieniowania tej anteny,
- przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla
pojedynczej anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub
lub"
obiektu znajduje
realizowana
zrealizowana
inna
się
instalacja
lub
radiokomunikacyjna, radionawigacyjna
radiolokacyjna.
Zgodnie z 5 3 ust. 2 ww. rozporządzenia - Do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia:
1) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w 5 2 ust. 1
niespełniające
2
2
1;
ust.
kryteriów, o których mowa w 5
pkt
2) polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem
przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy,
przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały
określone.
—

'
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Wskazać należy, że z opracowania pn. ”SPRAWOZDANIE NR PEM-06/06/13/BHP
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH Z ZAKRESU 100kHz - 40 GHz
WYKONANYCH DLA CELOW BHP, 2 dnia 06.06.2013 r. wynika m.in., że
równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) wynosi dla pojedynczych anten
od 2831 ,8 W do 67321 W.

Natomiast z opracowania pn. KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA STACJI
BAZOWEJ GSM/DCS/UMTS/LTE, z grudnia 2011 r. wynika m.in., że: (...) wzdłuż osi
głównej wiązki promieniowania każdej z anten w odległości do 70/150/200 m od
środka elektrycznego nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.
Zatem w przedmiotowej sprawie, w związku z art 59 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, gdyż
zrealizowane roboty budowlane nie nalezą do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.
Ponadto, z ww. opracowania 2 grudnia 2011 r. wynika również, że: Inwestycja jak
i zasięg jej oddziaływania nie leży (...) na obszarze objętym programem ochronnym
Natura 2000. Zatem nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (art. 59 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku jego ochronie ...).
W konsekwencji - na mocy przytoczonych powyżej przepisów - oczywiste staje się,
że nie było w niniejszej sprawie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
a nawet dokonywanie zgłoszenia spornej inwestycji.
Stosownie do art. 105 5 1 Kpa - Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało
się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 09.12.2015 r., sygn. akt II OSK 929/14
- Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego, o której stanowi art. 105 5 1
Kpa oznacza, że brak jest któregoś z elementów materialnego stosunku prawnego,
a wobec tego nie można wydać decyzji załatwiającej sprawę przez rozstrzygnięcie jej
co do istoty. Chodzi tu o kryterium bezprzedmiotowości odnoszące się do
postępowania, ale w taki sposób, iż wynik tego postępowania nie powinien mieć
charakteru merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, lecz jedynie być formalnym
jego zakończeniem.
i

Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego oznacza, że w sprawie
występują tego typu przeszkody, które uniemożliwiają wydanie decyzji załatwiającej
sprawę przez rozstrzygnięcie jej co do istoty. Tak rozumiana przesłanka umorzenia
postępowania może istnieć jeszcze przed wszczęciem postępowania, co zostanie
ujawnione dopiero w toczącym się postępowaniu, może również powstać w czasie
tnNania postępowania, a więc w sprawie już zawisłej przed organem
administracyjnym (por. wyrok WSA w Gdańsku 2 dnia 18.06.2014 r., sygn. akt
Il SA/Gd 168/14). Zatem należy przyjąć, że wynik tego postępowania nie powinien
mieć charakteru merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie, lecz jedynie być
formalnym jego zakończeniem.
W innym wyroku Sąd wskazuje, że: Sprawa administracyjna jest bezprzedmiotowa
w rozumieniu art. 105 5 1 Kpa wtedy, gdy nie ma materia/noprawnych podstaw do
wiadcze], w formie decyzji administracyjnej, ingerencji organu administracyjnego.

Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne, czy negatywne staje
się prawnie niedopuszczalne. Bezprzedmiotowym może być zatem postępowanie
zarówno z powodu braku przedmiotu faktycznego do rozpatrzenia sprawy, jak
również z powodu braku podstawy prawnej do wydania decyzji w zakresie żądania
wnioskodawcy (wyrok s.apel. w Warszawie z dnia 19.02.2015 r., sygn. akt VI ACa
W
495/14).
można
zakwalifikować jako
konsekwencji postępowanie

bezprzedmiotowe, gdy sprawa indywidualna nie podlegała i nie podlega
merytorycznemu załatwieniu w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia
(por. wyrok WSA w Warszawie 23.04.2014 r., sygn. akt VII SAlWa 112/14).
Zatem stwierdzić należy, że organ wojewódzki decyzją z dnia 03.10.2016 r.,
zasadnie również umorzył postępowanie administracyjne z zakresu nadzoru
budowlanego w sprawie robót budowlanych polegających na montażu 3 modułów
wyniesionych RRU wykonanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej
PTK Centertel Sp. z o.o. Nr 0509/8425 zlokalizowanej przy ul. Radomskiej 57
w Kozienicach.

Reasumując należy stwierdzić, że badana decyzja Mazowieckiego WINB z dnia
03.10.2016 r., została wydana przez wlaściwy organ, na podstawie właściwego
przepisu prawa bez rażącego naruszenia prawa, nie dotyczy sprawy już poprzednio
rozstrzygniętej inną decyzją, została skierowana do właściwych stron postępowania,
była wykonalna w dniu jej wydania, a jej wykonanie nie wywołałoby czynu
zagrożonego karą oraz nie zawiera wady powodującej jej nieważność z mocy prawa.
Ustosunkowując się do zarzutów Stowarzyszenia zawartych w rozpatrywanym
wniosku, wskazać należy, że celem postępowania nieważnościowego nie jest
merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, lecz przeprowadzenie weryfikacji decyzji
z jednego punktu widzenia, a mianowicie czy decyzja jest dotknięta jedną z wad
kwalifikowanych wskazanych w art. 156 5 1 Kpa. W postępowaniu prowadzonym
w sprawie stwierdzenia nieważności organ ma obowiązek rozpatrywać sprawę
w granicach określonych w art. 156 5 1 Kpa, to znaczy nie może rozpatrywać
sprawy, co do istoty jak w postępowaniu odwoławczym. Organ orzeka wyłączenie
kasacyjnie, stwierdzając nieważność dęcyzji albo jej niezgodność z prawem,
a w przypadku braku przesłanek takiego orzeczenia odmawia stwierdzenia
nieważności decyzji (por. wyrok NSA z dnia 07.10.2010 r., sygn. akt II OSK 1355/09).
i

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Stosownie do treści art. 127 5 3 Kpa strona może w terminie 14 dni od dnia
doręczenia niniejszej decyzji wystąpić do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują jza zpo):
1. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
@ Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo Do Zycia
z siedzibąw Rzeszowie, ul. Bracka 16A, 44-251 Rybnik
_

Do wiadomości:
Mazowiecki WINB, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa
PlNB w Kozienicach, ul. Świerczewskiego 20, zegoo Kozienice
Starostwo Powiatowe w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice
Sekretariat, wm.
9199353?

a.a.

