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POSTANOWIENIE
o odmowie wszczęcia śledztwa

Warszawa, dnia 22 listopada 2018 roku

Hanna Stachowicz — prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie,

po zapoznaniu się z zawiadomieniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania

Elektroskazeniom „Prawo do Życia” z dnia 11 listopada 2018 roku o podejrzeniu popełnienia

przestępstwa określonego w art. 231 @ 1 k.k. i inne

na podstawie art. 305 @ 1 i 3 kpk. oraz art. 17 @ 1 pkt 2 kpk.
postanowił:

odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia

obowiązków w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż dnia 29 pażdziernika 2018

roku w Warszawie przez funkcjonariusza publicznego w osobie Zastępcy Dyrektora

Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno—Budowlanej poprzez wydanie

decyzji z dnia 29 października 2018 znak DOA.7110.342.2018.KKL
roku utrzymującej decyzję

Wojewody Małopolskiego z dnia 20 września 2012 roku,wznak Wl-1.7840.7.112.2012.MG

w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Krakowskiego z dnia 24

maja 2011 roku, Nr AB.V.2.264.20177, znak AB.V.6740.1.112.2011.SP
zatwierdzającej projekt

budowlany i udzielającej P4 Sp z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii

komórkowej na działce nr ew. 921 w miejscowości Sułoszowa ll, gmina Sułoszowa oraz

poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne w decyzji z dnia

29 października 2018 znak DOA.7110.342.2018.KKL, co stanowi działanie na szkodę interesu

publicznego, tj. o czyn z art. 231 @ 1 k.k. w zb. z art. 271 @ 1 k.k. w zw. z art. 11 @ 2 k.k.

na podstawie art. 17 @ 1 pkt. 2 k.p.k., wóbec stwierdzenia braku znamion czynu
zabronionego

~

Uzasadnienie

Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście w Warszawie wpłynęło

zawiadomienie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania
Elektroskazeniom „Prawo do

Życia” z dnia 11 listopada 2018 roku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w
art.

231 @ l k.k. i inne. Z treści przedmiotowego zawiadomienia wynika, ze Zastępca Dyrektora

Departamentu 'Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej działający z

upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoznał sprawę pomimo nie

posiadania jakichkolwiek wiadomości na temat możliwości wystąpienia kumulacji anten na

każdym sektorze, co doprowadziło do uznania, że inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
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środowiskowych uwarunkowania oraz zwarł w decyzji z dnia 29 października 2018 znak

DOA.7110.342.2018.KKL informacje mające znaczenie prawne a stanowiące fałsz intelektualny

polegający na przyjęciu, iż nie jest możliwe sumowanie lub skumulowanie mocy anten na

każdym sektorze.

Dokonując karnoprawnej oceny przedłożonego zawiadomienia należy podkreślić, iż dla

bytu przestępstwa z art. 231 k.k. konieczne jest ustalenie, że funkcjonariusz publiczny w sposób

umyślny (tzn. obejmując swoim zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym) w kontakcie z

interesem publicznym lub prywatnym przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił

obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania). Sprawca takiego przestępstwa musi mieć

świadomość (w postaci pewności lub możliwości), że jego zachowanie stanowi niewypełnienie

obowiązków lub przekracza uprawnienia, i że przez to działa na szkodę interesu publicznego lub

prywatnego (wyrok SN z dnia 2003.10.17 OSNWSK 2003/1/2168). Co więcej, do dokonania

przestępstwa z art. 231 @ 1 k.k. niezbędne jest również stwierdzenie, że zachowanie

funkcjonariusza stworzyło realne niebezpieczeństwo powstania szkody, a nie tylko zagrożenie

potencjalne, czy ogólne. Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego zachodzi

wtedy, gdy z zachowania się funkcjonariusza publicznego (działania lub zaniechania) może

powstać szkoda w chronionym prawnie dobrze publicznym lub prywatnym. Nadmienić należy,

że szkoda, która może powstać w wyniku zachowania się funkcjonariusza publicznego, nie musi

być natury materialnej. Dotyczyć może sfery moralnej, prestiżu pokrzywdzonego, interesów

rodzinnych. warunków życiowych. Przy czym jak zauważono na wstępie, działanie na szkodę

interesu publicznego lub prywatnego ma wiązać się z przekroczeniem uprawnień lub

niedopełnieniem obowiązków funkcjonariusza publicznego. Samo przekroczenie uprawnień lub

niedopełnienie obowiązków, niestanowiące działania na szkodę interesu publicznego lub

prywatnego może stanowić jedynie podst/awę odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Przekładając powyższe na realia niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż zachowanie

Zastępcy Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej

działającego z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie wyczerpuje

znamion czynu zabronionego określonego w art. 231 @ 1 k.k. W niniejszej sprawie nie sposób

przyjąć, aby przedmiotowa decyzja wydana przez Zastępcę Dyrektora Departamentu

Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej została wydana w niewłaściwym

trybie, bądź zawierała treści, które mogłyby być rozważane, jako świadczące o przekroczeniu

uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Należy bowiem

zauważyć. że zgodnie z art. 88 ustawy Prawo budowlane Główny Inspektor Nadzoru

Budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do wojewodów i wojewódzkich

inspektorów nadzoru budowlanego i zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego:
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rozpoznaje odwołania i zażalenia wobec decyzji i postanowień wydanych w pierwszej instancji
przez wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, stwierdza nieważność
decyzji i postanowień wydanych w ostatniej instancji przez wojewodów albo wojewódzkich
inspektorów nadzoru budowlanego, wznawia postępowania w sprawach, w których przyczyną
wznowienia jest działanie wojewodów albo wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego
(art. 150 @ 2 kpa.), uchyla lub zmienia w trybie art. 154 albo 155 k.p.a. ostateczne decyzje
wojewodów albo wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Nie można przyjąć, aby
wydane w ramach przysługujących Zastępcy Dyrektora Departamentu Orzecznictwa
Administracji ArchitektonicznoęBudowlanej uprawnień decyzje stanowiły jednocześnie
przestępstwo przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w sytuacji, gdy żadne
okoliczności sprawy nie wskazują na istnienie po ich stronie umyślności w postaci zamiaru
bezpośredniego bądż ewentualnego. Zważyć przy tym należy, że w przypadku podjęcia przez
dany organ administracyjny decyzji kończącej postępowanie w sprawie, która jest dla strony
postępowania niekorzystna, stronie tej przysługuje środek odwoławczy (np. zażalenie,
odwołanie), za pomocą, którego może ona doprowadzić do wzruszenia takiej decyzji.
W niniejszej sprawie strona może zaskarżyć przedmiotową decyzje do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Pozbawionym podstaw jest
zatem prowadzenie postępowania o czyn z art. 231 @ 1 k.k. w sytuacji, gdy zawiadamiający
jedynie nie zgadza się merytorycznie z zapadłymi decyzjami i jest niezadowolony ze sposobu
załatwienia sprawy.

_

(

Dokonując analizy treści decyzji Zastępcy Dyrektora Departamentu Orzecznictwa
Administracji Architektoniczuo-Budowlanej nie można również podzielić stanowiska
zawiadamiającego w zakresie poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne w przedmiotowej decyzji. Zauważyć należy, że poświadczenie nieprawdy jest zawarcie
w treści dokumentu stwierdzeń obiektywnie nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistości.
Natomiast w niniejszej sprawy zawiadamiający nie przedstawił jakichkolwiek dowodów
potwierdzających, iż okoliczności wskazane w przedmiotowym decyzji byłyby obiektywnie
nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością.

Nadto należy podkreślić, że przepisy kodeksu karnego, stanowiąc ostateczny środek
(ultima ratio), mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy inne przepisy prawa nie zapewniają
skutecznej ochrony naruszonego porządku prawnego.

Nadmienić również należy, że zgodnie z art. 303 k.pk; postępowanie. przygotowawcze
wszczyna sie, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. „Uzasadnione
podejrzenie" zachodzi wówczas, gdy informacja o jakimś zdarzeniu, w subiektywnym
przekonaniu organu ścigania, wskazuje na możliwość popełnienia czynu wyczerpującego
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znamiona przestępstwa. Nie musi to być pewność, gdyż zadaniem postępowania
przygotowawczego jest m.in. także ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy
stanowi on przestępstwo (Komentarz aktualizowany do art. 1-424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997
r. Kodeks postępowania karnego, red. J. Grajewski, LEX/el. 2014, teza 1 do art. 303 k.p.k.).
Słusznie jednak wskazuje się, że „podejrzenie” to coś więcej niż „przypuszczenie”. W niniejszej
sprawie, poza widocznym na pierwszy rzut oka brakiem znamion zarzucanego czynu nie ma
żadnych okoliczności, które wywoływałyby podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że treść zawiadomienia nie daje podstaw do
prowadzenia dalszych czynności sprawdzających.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważenia faktyczne jak i prawne należało postanowić
o odmowie wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie wobec zaistnienia ujemnej przesłanki
procesowej, zakazującej kontynuowania postępowania, w postaci braku znamion czynu
zabronionego.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.
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1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art.306 @ lkpk, art. 325a @ 2 kpk. oraz 465 @ 2 kpie):
— pokrzywdzonemu,
- instytucji wymienionej w art. 305 @ 4 kpk,
- osobie wymienionej w art. 305 5 4 kpk, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszeniajej praw.Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowicelem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych czynności (art. 330 @ l
k.p.k.).
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponowniepostanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa — dochodzenia*), pokrzywdzony, który wykorzystałuprawnienia przewidziane w art. 306 @ 1 kpk. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostałouwzględnione przez sąd) może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczeniaodpisu postanowienia, którejest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55
@ 1 kpk. (art. 330 @ 2 kpk, art. 55 @ l k.p.k.).

„

Akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określonew art. 55 @ l i 2 kpk.Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawiegłównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 5 3 k.p.k.).
2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 5 1 kpk, przysługuje prawoprzejrzenia akt sprawy (art. 306 @ lb k.p.k.).
3.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o odmowie wszczęciapostępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagina brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 5 Za k.p.k.).4. Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydałpostanowienie. i

,Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity.Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 @ l i 2 i art. 460 k.p.k.).Zarządzenie:
Stosownie do art. 100 @ 4 kpk. w zw. z art. 106 k.p.k. i 305 @ 4 kpk. doręczy' odpis postanowienia:- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom .,Pra o do Życia” z siedzibą wRybniku


