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Majqc na uwadze Pana przywiqzanie do regionu i wielkopolskiej wsi jak i to, iz mimo 

licznych zajqC nie zostawia Pan spraw bez odpowiedzi. 

W imieniu mieszkaric6w wsi Bukowiec k/ Nowego TomySla jak i swoim wlasnym 

zwracam siq o pomoc w sprawie, kt6ra jak nam siq wydaje pr6buje by6 zalatwiana bez 

jakichkolwiek uzgodnien czy tez opinii mieszkaIic6w Bukowca. Wladze samorzqdowe juz 

niepienvszy raz za ,,plecami mieszkaric6w" pr6bujq ubiC dobry interes w ich mniemaniu 

spoleczny . 

Postawiono w Srodku wsi maszt antenowy telefonii cyfrowej nalezqcy do 

POLKOMTEL S. A., ktorego rozbudowq planuje siq w najblizszym czasie. Mieszk&cy wsi 

nie majq nic przeciw rozwojowi telekomunikacji ani udogodnieniom, jakie ona z sobq niesie. 

Jednak trwajq prace nad zwiqkszeniem mocy nadajnik6w i zawieszeniem dodatkowych anten, 

tym razem nalezqcych do Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z 0.0.. Zwiqkszenie emisji fa1 

elektromagnetycznych, jakie niesie za sobq rozbudowa masztu bardzo niepokoi mieszkancbw 

obawiajqcych siq o zdrowie swoje i najblizszych. 

Raqcy jest rbwniez sposbb, w jaki wladze samorzqdowe chcq podrmcik na teren wsi 

,,kukulcze jajo". Przed podjqciem jakichkolwiek decyzji administracyjnych nalezy 

skonsultowaC to z zainteresowanymi stronami, czego nie uczyniono. Jest to niedopuszczalne, 

aby mieszkaIicy, na kt6rych bezpoirednie oddzialywanie bqdzie mial maszt niemieli nic do 

powiedzenia. Informowani o sprawie sq wnioskodawcy, wykonawcy i osoby, ktore nie majq 

jui  prawa do dysponowania nieruchomoSciq, na ktorej polozona jest inwestycja, natomiast 

pozostale strony informowane sq w ostatniej kolejnogci, co jest celowym dzialaniem gdyz 

uniemozliwia wniesienie odwolania czy tez zaskarzenia. Powiadomiony o sprawie zostal 

tylko jeden mieszkaniec ulicy Sqtopskiej kt6rego dzialka bezpoSrednio przylega do dzialki, na 

kt6rej polozona jest planowana inwestycja. Pozostalych mieszka1?c6w ulicy nie 



poinformowano gdyz od rzeczonej nieruchomoici oddziela ich pas drogi krajowej. 

Mieszkancy wsi Bukowiec z ulicy Sqtopskiej zwracajq siq z proibq do Pana o pomoc w 

walce o odstqpienie od rozbudowy stacji bazowej telefonii kom6rkowej. 

Sprawq zainteresowala siq jui  telewizja regionalna PTV P o z n ~  jak i lokalne media. 

Dla pelniej szego obrazu sprawy dolqczam kserokopie korespondencj i, jakq zardwno 

poinformowany mieszkaniec dzialki przyleglej do inwestycji jak i mieszkancy bezpoirednio 

zainteresowani sprawq prowadzq z urzqdem. 
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