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Sz. Pan NorbertKsiążek

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Ul. Krucza 38/42

00-926Warszawa

Dotyczy uzasadnionego podejrzenia wystąpienia korupcji w sprawie, o której mowa w

wyroku WSA w Warszawie VII SA/Wa 1487/17 z dnia 17.01.2018 roku, w którym nie neguje

Pan, iż legalizacja obiektu budowlanego wybudowanego bez decyzji o pozwoleniu na budowę
winna odbywać się w trybie art. 48 ustawy prawo budowlane a nie przez umorzenie

postępowania.
i

W związku z koniecznością publicznego uzmysłowienia Panu ]arosławowi
Kaczyńskiemu, Panu Mateuszowi Morawickiemu oraz Polakom, kim Pan naprawdę jest zwracam

się w pierwszej sprawie, która potwierdza możliwość istnienia korupcji w organie lub

całkowicie kompromituje Pan albowiemjest niemożliwe, aby GINBwWarszawie nie wiedział, że

legalizacja obiektu budowlanegowybudowanegobez decyzji o pozwoleniu na budowę następuję
w trybie art. 48 ustawy prawo budowlane oraz wymaga uiszczenia przez inwestora bardzo

wysokiej opłaty legalizacyjnej. Niestety Pana zdaniem takie postępowanie można umorzyć, co

już samo w sobie winno skutkować natychmiastowym zwolnieniem dyscyplinarnym i

sprawdzeniem okoliczności sprawy w Prokuraturze albowiem takich przekrętów może być

znacznie więcej w tym samym zakresie.

W odpowiedzi na kasacyjną sporządzoną w imieniu Głównego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Warszawie z dnia 13.03.2018 roku (zostanie upubliczniona) nie

zakwestionowanonastępującego poglądu zawartegowwyroku cytuje;

Wreszcie wskazać należy, że Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w sprawie chodzi

o obiekt budowlany, na którego realizację należało uzyskać pozwolenie na budowę.

Oznacza to, że w przypadku realizacji inwestycji bez uzyskania tego pozwolenia

koniecznym było wdrożenie procedury leaalizacvinei w oparciu 0 ar. 48 Prawa budowlanego.



W świetle powyższego wnoszę, aby Pan wyjaśnił, z jakich powodów nie zakwestionował
powyższego i jednocześnie oświadczył, że legalizacja obiektu budowlanego v_vybudowanego bez

decvzii o Dozwoleniu na budowe nie wvmaga przeprowadzenia procedurv z art. 48 ust 3 ustawv
prawo budowlane oraz uiszczenia opłaty legalizacyjnej lub wskazał ile kosztuje nielegalna

procedura akceptowania bez podstawy prawnej innego trybu skutkującego umorzeniem
postępowania.

Ponadto, jeżeli Pan uważa, iż niniejsze pismo zniesławia jego honoru oraz godność to

mam nadzieję, że będzie te dobra bronił tym bardziej, iż jest to pierwsze z kilku pism oraz ulotek
mających na celu uzupełnienie biografii Norberta Książka, jako odpowiedzialnego z największe
przekręty w historii organu oraz ukazanie Polakom jak funkcjonuje przeżarty prawdopodobnie
korupcją organ. jednocześnie z przykrością Pana informuje, że organ przegrał w NSA II OSK

1523/17 w dniu 06.04.2018 roku kolejną sprawę wskazującą również na możliwość

wystąpienia korupcji w organie.

Do wiadomości;

1. Pan Andrzej Duda Prezydent RP.

2. Pan Mateusz Morawicki Premier RP odpowiedzialny za mianowanie najgorszego

pracownikaorganu nadzoru budowlanegow Polsce na tak odpowiedzialnestanowisko.

3. Pan jarosław Kaczyński Prezes PIS.
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