

„OJCZYZNA”
ul. Prądzyńskiego nr 157/ 4

58-105 ŚWIDNICA
STOWARZYSZENIE ZWYKŁE NR REJ. 22
tel. 74-852 66 79; 640 84 44

e-mail: stow.ekol.ojczyzna@wp.pl
htpp: //www.iddd.de/umtsno/swidnica.htm

Ministerstwo Środowiska
Minister Środowiska



Maciej Nowicki
ul. Wawelska nr 52/54, 00-922 WARSZAWA

Nasz nr EK- 196/09

Świdnica, data: 20.10.2009r.

Dot.: dodatkowej opinii do projektu Rozp. R. M. z dn. 21.04.2009r. w sprawie
rodzajów przedsięwzięć działających znacząco szkodliwie na środowisko
(zdrowie ludzi, zwierząt i roślin).
Szanowny Panie Ministrze !
Zgodnie z delegacją wynikającą z art. 60 Ustawy z dn. 03.10.2008r. (Dz.U.
08.199.1227), został opracowany i wyłożony przez Pana Ministra do publicznej
konsultacji projekt Rozporządzenia z dn. 21.04.2009r. jak w nagłówku, niniejszego
pisma (nowelizacja Rozporządzenia wg Dz.U.04.257.2573).
1.

Do § 2.1, pkt 7) i § 3.1, pkt 9) powyższego projektu, przeniesione zostały wiernie
przez Ministerstwo Środowiska dla środowiskowej oceny stacji bazowych tel.
komórkowej, następujące oszustwa z obecnie obowiązującego Rozporządzenia R. M. z
dn. 21.08.2007r. [Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1 a) i 2 a)]:

1.1 Energia mikrofalowego promieniowania emitowanego przez anteny stacji bazowej
telefonii komórkowej, przemieszcza się tylko w osi głównej wiązki promieniowania
poszczególnych, oddzielnych anten.
1.2

Nie zachodzi proces superpozycji (kumulownia się) energii promieniowania od poszczególnych anten i sąsiednich stacji bazowych, wskutek czego nasycenie środowiska (organizmów ludzi, zwierząt i roślin) jest pozornie zawsze takie same,
niezależnie od ilości zainstalowanych na maszcie anten i sąsiednich nadajników (stacji
bazowych telefonii komórkowej).

1.3 Mikrofalowe Pola Elektro-Magnetyczne (w skrócie PEM) o gęstości mocy S = 100 000
[µW/m2] nie działają szkodliwie na zdrowie ludzi w związku z czym można nimi
bezkarnie naświetlać 24 h/dobę kobiety ciężarne, niemowlęta, ludzi schorowanych i w
podeszłym wieku – vide  art. 39; 68.3 Konstytucji RP.
2.

Oszustwa jak w p. 1, oprotestowaliśmy w skierowanej do Ministerstwa Środowiska
opinii nr EK-101/09 z dn. 20.05.2009r. Jednak nasze zastrzeżenia do tych oszustw
zostały wycięte przez specjalistów z Departamentu Ocen w Tabeli zawierającej zestawienie wyników konsultacji społecznych nad projektem Rozporządzenia jak w p. 1
– vide  portal internetowy Ministerstwa: htpp://www.mos.gov.pl).
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Z powyższego wnioskujemy, że korporacje radiokomunikacyjne i Ministerstwo Środowiska dokładają wszelkich starań, aby oszustwa jak w p. 1.1÷1.3 zostały przemycone do nowego Rozporządzenia R. M. jak w p. 1.
3.

Wnosząc ponowny sprzeciw do zamierzeń jak w p. 2, godzących wokół stacji
bazowych w zdrowie ludności i Konstytucję RP, przedkładamy poniżej następujące
uzupełnienia do n. bazowej opinii nr EK-101/09 (w aktach Ministerstwa).

3.1

Graficzna ilustracja oszustw jak w p. 1.1÷1.3.
Na Zał. nr 1 do niniejszej dodatkowej opinii, obejmującym 3 arkusze rysunku nr EK196R 010000-1-00 (ark. 1/3; ark. 2/3 i ark. 3/3), przedstawiono kolejno ten sam
maszt stacji bazowej telefonii komórkowej, wyposażanej w anteny o mocy emisji NEIRP
< 20 000 [W] a więc podlegające pod kryteria oceny środowiskowej wg § 1, p. 7 c)
aktualnego Rozporządzenia wg Dz.U.07.158.1105 oraz pod kryteria wg § 2.1, p. 7 c)
projektu nowego Rozporządzenia z dn. 21.04.2009r.
W myśl powyższych fałszywych kryteriów, uzyskuje się dla kolejno rozbudowywanej
mocy emisji stacji bazowej, następującą kwalifikację środowiskową:

a)

Rys. nr EK-196R 010000-1-00, ark. 1/3 – stacja bazowa zlokalizowana obok zabudowy szpitalnej, opiekuńczej i mieszkalnej, wyposażona w 3 anteny rozsiewcze o
łącznej mocy emisji NEIRP < 60000 [W] nie działa szkodliwie na środowisko, mimo że
w miejscach dostępnych dla ludności (punkt „L”), normatywna gęstość
mikrofalowych PEM jest przekroczona o 418 [%] – vide  Dz.U.03.198.1883, Tabela
2, lp. 7.

b)

Rys. nr EK-196R 010000-1-00, ark. 2/3 – stacja bazowa jak w p. „a” została
wyposażona w 3 dodatkowe anteny rozsiewcze, co daje łączną moc emisji NEIRP < 120
000 [W]. Stacja ta nadal nie działa szkodliwie na środowisko, mimo że w miejscach
dostępnych dla ludności (punkt „L”), normatywna gęstość mikrofalowych PEM jest
przekroczona o 428 [%].

c)

Rys. nr EK-196R 010000-1-00, ark. 3/3 – stacja bazowa jak w p. „a” została
wyposażona w 6 dodatkowych anteny rozsiewczych, co daje łączną moc emisji NEIRP <
180 000 [W]. Stacja ta nadal nie działa szkodliwie na środowisko, mimo że w
miejscach dostępnych dla ludności (punkt „L”), normatywna gęstość mikrofalowych
PEM jest przekroczona o 437 [%].
W sumie wszystkie 3 stacje bazowe wg p. 3.1 (a÷c), dzięki oszustwom jak w p.
1.1÷1.3 nie działają szkodliwie na środowisko (zdrowie ludzi, zwierząt i roślin) i tym
samym mogą być budowane przez korporację radiokomunikacyjną z pominięciem
jakichkolwiek konsultacji społecznych, oceny środowiskowej (raport oddziaływania),
jakichkolwiek uzgodnień administracyjnych (gmina, starosta, nadzór budowlany,
WIOŚ, itd). Zgodnie z art. 122a.2 POŚ (Dz.U.08.25.150), nadzór WIOŚ (obecnie
RDOŚ) nad eksploatacją w/w stacji bazowych sprowadza się do archiwowania
wyników z kontrolnych pomiarów gęstości mocy mikrofalowych PEM, wykonanych
przez prywatne firmy za pieniądze korporacji radiokomunikacyjnych. Sprawozdania z
tych pomiarów są nierzetelne i tak tendencyjnie sporządzane (wymóg korporacji), aby
uniemożliwić ich weryfikację przez WIOŚ (RDOŚ) i społeczeństwo – vide  Zał. 3.
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nr EK-196/09

Skutki oszustw jak w p. 1.1÷1.3.

a)

Nieprawdopodobne uprawnienia, korzyści i bezprawie zagranicznych korporacji
radiokomunikacyjnych zostały zestawione w p. 1.3÷1.4 n. skargi nr EK-17/09 z dn.
26.01.2009r. (w aktach Ministerstwa).

b)

Tragiczne skutki dla zdrowia ludności zamieszkałej wokół stacji bazowych zostały
zestawione w p. 1.5 n. zażalenia nr EK-104/05 z dn. 25.05.2009r. (Zał. nr 2). Ponad
to, zdrowotne skutki oszustw jak w p. 1.1÷1.3 powinni specjaliści Sz. Pana Ministra
Środowiska sprawdzić np. w Szpitalu Onkologicznym na Ursynowie w Warszawie, ul.
Roentgena nr 5.

3.3

Sprzeczność oszustw wg. p. 1.1÷1.3 z istniejącymi aktami prawnymi

a)

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia R. M. z dn. 09.11.2004
jest przy ocenie środowiskowej przedsięwzięcia
oddziaływań. Ocena oddziaływania stacji bazowej
parametry kolejnych, oddzielnych anten jest rażącym
powyższego prawa i rozumnego wnioskowania.

r. (Dz.U.04.2573) koniecznym
- kumulowanie szkodliwych
na środowisko w oparciu o
zaprzeczeniem postanowienia

a)

Zgodnie z art. 82.2, p. 2) Ustawy z dn. 03.10.2008r. (Dz.U.199.1227), koniecznym
jest przy ocenie środowiskowej przedsięwzięcia kumulowanie wszystkich szkodliwych
oddziaływań. Ocena oddziaływania stacji bazowej na środowisko w oparciu o
parametry kolejnych, oddzielnych anten jest rażącym zaprzeczeniem postanowienia
powyższego prawa i rozumnego wnioskowania.

c)

Zgodnie z Rozp. Min. Środowiska z dn. 30.10.2003 r. (Dz.U.03.192.1883, Tabl. 2, lp.
7), normatywna gęstość mocy wynosi 0,1 [W/m2] to jest 100 000 [µW/m2].
Jak udokumentowano na rys. nr EK-196R 010000-1-00, oszustwa jak w p. 1.1÷1.3
legalizują kilkakrotne przekroczenie tej wartości (vide  punkt „L”). Pomiary
kontrolne gęstości mocy PEM wykonywane wg art. 122a POŚ (Dz.U.08.25.150) za
pieniądze korporacji radiokomunikacyjnej, z wykluczeniem możliwości nadzoru przez
WIOŚ (RDOŚ), są w praktyce kompletną fikcją – vide  Sprawozdanie z pomiarów
wg Zał. 3 oraz manipulacje korporacji radiokomunikacyjnych w prawie ochrony
środowiska wg Zał. 4.

d)

Zgodnie z art. 38.1, pkt 2 c) Ustawy z dn. 01.09.2005r. (Dz.U.05.167.1399), stacje
bazowe telefonii komórkowej mogą być lokalizowane w odległości min. 500 [m] od
terenów uzdrowiskowych. Jak wynika z załączonego rys nr EK-196R 010000-1-00
(ark. 3/3), stacja bazowa o mocy emisji NEIRP ≈ 180 000 [W] może być lokalizowana
tuż obok szpitala.

4.

Końcowe wnioski i prośby.

4.1

Podtrzymujemy w całej rozciągłości sentencje zawarte w p. 5 i 6 naszej podstawowej
(bazowej) opinii nr EK-101/09 z dn. 20.05.2009r. (w aktach Min. Środowiska).

4.2

Jak udowodniliśmy (obliczeniowo i graficznie) w skierowanym do Sz. Pana Min.
Środowiska monicie nr EK-227/08 z dn. 10.12.2008r., każda stacja bazowa telefonii
komórkowej o równoważnej izotropowo mocy emisji NEIRP ≥ 10 [W], może emitować
w miejsca dostępne dla ludności mikrofalowe PEM o gęstości mocy przekraczającej
normatywną wartość 0,1 [W/m2] wg Dz.U.03.192.1883, Tabl. 2, lp. 7. Dlatego każda
stacja o takiej mocy powinna być zakwalifikowana w projekcie Rozporządzenia jak w
p. 1 do przedsięwzięć działających w sposób ciągły, znacząco szkodliwie na środowisko.

- 4 -

4.3

nr EK-196/09

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej jest aktualnie najważniejszym organem,
reprezentującym polska władzę ustawodawczą. Dlatego kopię niniejszej dodatkowej
opinii kierujemy na ręce Sz. Pana Przewodniczącego Klubu i prosimy o zapobieżenie
rażącemu nadużyciu przez Sz. Pana Ministra Środowiska delegacji wynikającej z art.
60 Ustawy z dn. 03.10.2008r. (Dz.U.08.199.1227), przez oparcie w nowym Rozporządzeniu wg p. 1, środowiskowej kwalifikacji stacji bazowych telefonii komórkowej
na oszustwach wg p. 1.1÷1.3, generujących niedopuszczalne w konstytucyjnym
państwie skutki wg p. 3.2.
Oczekujemy na terminową (w myśl art. 35 KPA § 3) odpowiedź Sz. Pana Ministra
Środowiska o usunięciu z nowego Rozporządzenia jak w p. 1 rażących nieprawidłowości, godzących w środowisko i Konstytucję w imię maksymalnych zysków korporacji radiokomunikacyjnych.

Celem podjęcia wspierajacych działań, otrzymują:
1.

Klub Parlamentarny PLATFORMY OBYWATELSKIEJ”
Sz. Pan Przewodniczący
Grzegorz Schetyna
ul. Wiejska nr 4/6/8, 00-902 WARSZAWA
+ zał. poz. 1 ÷ 4

2.

Biuro Poselskie
Sz. Pan Poseł

Zbigniew Wasserman

ul. Bracka nr 15, 31-005 K R A K Ó W
+ zał. poz. 1; 4

Kopia:

a/a

Załączniki:
1.
2.
3.
4.

Rysunek nr EK-196R 010000-1-00, ark 1/3; ark. 2/3; ark. 3/3. Udokumentowanie oszustw
w Rozp. R. M. z dn. 21.08.2007r. [Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1 a) i 2 a)].
Zażalenie nr EK-104/09 z dn. 25.05.2009r.
Sprawozdanie nr PEM-103/05/09/OS z pomiarów gęstości PEM, emitowanych przez stację
bazową islandzkiej korporacji „PLAY” nr SWI 3002A, zlokalizowaną na Osiedlu Młodych w
Świdnicy, pośrodku zabudowań mieszkalnych i szkolno-wychowawczych.
Manipulacje korporacji radiokomunikacyjnych w POŚ (Dz.U.01.62.627), dzięki którym wycięto wszelkie uprawnienia WIOŚ (RDOŚ) w zakresie ewidencji i nadzoru nad eksploatacją stacji bazowych telefonii komórkowej.
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Wizualizacja emisji mikrofalowych Pól Elektro-Magnetycznych (w skrócie
PEM), przez przykładową antenę rozsiewczą telefonii komórkowej
(degradacja środowiska oraz zdrowia ludzi, zwierząt i roślin).

