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Zawiadomienie o popełnieniuprzestępstwa

Na podstawie art. 231 5 1 oraz 271 5 1 kodeks karnego składam zawiadomienie o popełnieniu

przestępstwa przez osobę odpowiedzialną za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub

Podsekretarza Stanu Wandę Buk, Podsekretarz Stanu i innych ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnychoraz niektórych innych ustaw.

1. Art. 231 5 1 kodeksu karnego poprzez sporządzenie projektu w celu umożliwiania

telekomunikacyjnych firmom uniknięcia odpowiedzialności karnej z art. 90 ustawy prawo
budowlane oraz narażenie skarbu państwa na straty mogące sięgać milionów złotych (opłaty

legalizacyjne, kary z tytułu nielegalnego użytkowania).

2. Art. 271 5 1 kodeku karnego poprzez celowe i świadome popełnienia przestępstwa fałszu

intelektualnegow uzasadnieniu do projektu wskazujące, iż ustawodawca przewidział proceder
obejścia przepisów prawa polegający na uznaniu, że po uzyskaniu przez inwestora decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę oraz użytkowania

inwestormoże natychmiastdokładaćanten zwiększać moc istniejących.

Uzasadnienie

Złożenie niniejszego zawiadomienia jest konieczne albowiem organizacja wiedziała, że

operatorzy telefonii komórkowej robiący przekręty na niespotkaną dotychczas skale zagrożeni

ściganiem z art. 90 ustav_vy prawo budowlane oraz karami z ggtułu opłaty legalizacyjnej oraz za
nielegalne użytkowaniebędą szukać dojścia do osób w Ministerstwie, które ten proceder będą chciały
zalegalizować pod przykrywką 5 G. Podkreślam, iz podobna nieudana próba była podjęta w 2016
roku, co dodatkowoświadczy przeciwko pracownikom MC.

W uzasadnieniudo ustawy stwierdzono,że cytuje;

Art. 8 pkt 3



Proponowane zmiany w art. 29 w ust. 2 pkt 15 mają na celu po pierwsze realizację wniosków z
raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 30 października 2015 r. (nr ewid. 6/2015/P/14/092/LLU), w
szczególności oceny, że kontrolowanejednostki nie realizowały skutecznie i rzetelnie zadań organów
administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów ochrony środowiska w procesie powstawania i
funkcjonowania instalacji radiokomunikacyjnych, w szczególności ze względu na niedookreślone i
niejednoznaczne przepisy prawa. W praktyce stosowania zwolnienia z wymogu uzyskania pozwolenia na
budowę przewidzianego w art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy — Prawo budowlane wystąpiły znaczne rozbieżności
co do wykładni pojęć takich jak„instalacja radiokomunikacyjna” czy „antenowa konstrukcja wsporcza". Dla
wyeliminowania tych rozbieżności, które mają poważne konsekwencji choćbyw postaci postępowań
wszczynanych przez nadzór budowlany i nakazów rozbiórek instalacji, konieczne jest precyzyjne
zdefiniowanie tych pojęć i tym samym doprecyzowanie hipotezy art. 29 ust. 2 pkt 15 ustawy — Prawo
budowlane, co ma na celu zmiana proponowanaw pkt 1. Zatem zmiana ww. przepisu w powyższymzakresie
nie ma charakteru zmiany merytorycznej, lecz stanowi potwierdzenie obowiązującego stanu
prawnego. Bariera usuwana w tym przepisie została wskazana w ramach Porozumienia na rzecz Strategii
„56 dla Polski”. Ponadto, w stosunku do aktualnego brzmienia przepisu, dodane zostało, iż robotami
budowlanymi nie wymagającymi pozwolenia na budowę są także rozbudowa lub przebudowa obiektu
budowlanego dokonana na skutek umiejscowienia na nim antenowych konstrukcji wsporczych lub instalacji
radiokomunikacyjnych. Zmiana powyższa wynika z treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
11 października 2018 r. sygn. akt II OSK 2451/16. W wyroku tym, dokonano oceny stanu faktycznego, w
którym, zgodnie z oceną Sądu, inwestordokonał rozbudowy stacji bazowej polegającej na polegającego na
tym, iż „na przedmiotowym obiekcie zamontowano dodatkowo trzy anteny sektorowe oraz dokonano
wymiany torów antenowych i dokonano montażu instalacji radiowych wewnątrz kontenera". Naczelny Sąd
Administracyjny, odnosząc się do takiego stanu faktycznego i wskazując na niezasadność zastosowania w
takim przypadku art. 29 ust. 2 pkt 15 wskazał, wskazał m.in. iż „Szczególna regulacja musiałaby zatem
wprost wskazywać, że nie wymaga pozwolenia na budowę rozbudowa lub przebudowa obiektu budowlanego
dokonana na skutek umiejscowienia na nim antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji
radiokomunikacyjnych. Tymczasem z przepisów P.b. wynika, że zwolnienie z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę dotyczy tylko działania polegającego na instalowaniu na obiektach budowlanych
urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych oraz instalacji radiokomunikacyjnych (art. 29 ust. 2
pkt 15 Pb,)”. Aby uzupełnić zatem wskazaną przez NSA lukę w przepisach, zasadnym wydaje się
wprowadzenie odpowiedniej zmiany w art. 29 ust. 2 pkt 15, która będzie miała taki efekt, iż zamierzenie
inwestycyjne polegające przykładowo na montażu dodatkowych anten sektorowych na istnieiacei stacii
bazowei telefonii komórkowei nie bedzie wvmaaała uzyskania pozwolenia na budowe.

Powyższe stwierdzenie jest tożsame z fałszem intelektualnym (nigdy ustawodawca nie dopuścił
urocedurv obeiścia przepisów prawa poprzez zezwolenie na budowe stacii o małych mocach a nastepnie
błyskawiczna ich rozbudowe lub przebudowę bez pozwolenia) tym bardziej, że w grę wchodzi kilkaset
milinów złotych kar tytułem nielegalnej rozbudowyoraz użytkowania obiektu niezgodnie z otrzymanym
pozwoleniem. Ponadto koniecznym jest ustalenie jak pracownicy MC weszli w posiadanie wyroku, o



którym mowa powyżej i kto doradzał im w takiej interpretacji. Na marginesie zwracam uwagę na

stanowisko NSA Il OSK 1014/15 zawarte wwyrokuz dnia 20.01.2017 roku gdzie podkreślono,że cytuje;

Należy zgodzić się także Z poglądem wynikającym Z pkt 4 skargi kasacyjnej, Że stacja
bazowa telefonii cyfrowej w rozumieniu art. 33 ust. 1 Pr. bud. stanowijedno całe zamierzenie budowlane,

jest budowlą, która zgodnie z art. 3 pkt 1b Pr. bud. [w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania decyzji)

stanowi całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. Nie można, więc postępowania

mającego na celu wyjaśnienie legalności budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej dzielić na kawałki,

gdyż jest to proceder, a nie procedura, niezgodny z prawem, zmierzający do obejścia prawa a w

konsekwencji prowadzący do umorzenia poszczególnych postępowań cząstkowych, sztucznie

wyodrębnionych.

W związku z powyższym wnoszę, aby Prokuratura ustaliła;

1. Kto konkretne może potwierdzić, iż obowiązujący system prawny przewiduje możliwość

zastosowaniaprocederu obejścia przepisówprawa i zezwala inwestorom po otrzymaniu decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie na zmianę parametrów obiektu bez pozwolenia (wszystkie wydane

decyzje stają się wtedy bezprzedmiotowe)?

2. Kto konkretne może potwierdzić, iż obowiązujący system prawny przewiduje możliwość

pozbawienia właściciela sąsiedniej nieruchomości uczestniczącego w procesie budowlanym

prawa do kwestionowania dokumentacji inwestora, jeżeli z chwilą uzyskania decyzji o

pozwoleniu na użytkowanieobrona jego interesu prawnego rzekomoprzestaje istnieć?

3. Z jakim inwestoramiwspółpracowalipracownicy MinisterstwaCyfryzacji?

4. W jaki sposób pracownicy MC weszli w posiadanie wyroku Il OSK 2451/16 z dnia 11.10.2018

roku i z jakich powodówpominęli fakt zwiększenia mocy 3 anten?

5. Z jakich powodów pracownicy MC działali na szkodę skarbu państwa uznając, iż proceder
obejścia przepisów prawa był już przewidziany art. 2_9___u_st 2 pkt 15 ustawy prawo
budowlane(inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na lokalizacji inwestycji celu publicznego,

pozwolenie na budowę oraz użytkowanie dla małych moce EIRP a następnie zaraz przystępuje do
przebudowyoraz rozbudowy]?

6. Czy o próbiewymierzonej w państwo polskie wie Premier Pan Mateusz Morawiecki?

Wnoszę, aby w roku wyborczym Prokuratura potraktowała sprawę poważnie albowiem

pracownicy MC mogli świadomie dążyć do podważenia zaufania do Prawa i Sprawiedliwości i

doprowadzić do ukazania obecnego rządu, jako wspierającego kanty i przekręty telekomunikacyjnych
firm albowiem wyroków podobnych do tego z dnia 11.01.2018 roku jest coraz więcej. Podkreślam
Sędziowie zrozumieli, iż spółki telekomunikacyjneprowadzą proceder obejścia przepisów prawa tym
bardziej, że tvsiace wvdanvch decvzii o ustaleniu lokalizacii inwestvcii celu publicznego sa
bezorzedmiotowealbowiem dotvcza inwestvcii o kilkakrotniemniejszych mocach.



Podkreślam, iż mamy do czynienia z procederem obejścia przepisów prawa gdzie za pomocą
fałszu intelektualnego pracownicy Ministerstwa Cyfryzacji chcą wykazać, iż sądy administracyjne źle

intepretują prawo tym bardziej, że ponad 2 lat temu już podjęto nieskutecznie podobną próbę.
Dodatkowo pracownicv MC chca udowodnić. iż decvzia o pozwoleniu na użvtkowanie. ieżeli dotvczv

bogatego inwestora jest bezprzedmiotowaalbowiem po jej uzyskaniu może robić. co mu się podoba.

Wnosze 0 przeprowadzenie konfrontacji ze wzgledu na charakter sprawv i iei wvmiar tvm

bardziej, że ludzi masowo umierają i chorują przy nielegalnie działających stacjach.

Do wiadomości;

1. PrezydentaRP Pan Andrzej Duda.

2. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki.

W załączeniu fragmentustawy. . . „ ,


