

„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

Nasz nr EK- 17/09

Świdnica, data: 26.01.2009 r.
Szanowny Pan Prezes
Rady Ministrów

Donald Tusk

Al. Ujazdowskie nr 1/3

00-583 WARSZAWA
Strona Skarżąca:
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00-950 WARSZAWA

SKARGA
na osłanianie przez byłego Ministra Sprawiedliwości manipulacji korporacji
radiokomunikacyjnych, dokonanych w prawie ochrony środowiska,
godzących w środowisko, zdrowie Narodu i Konstytucję RP.
Strona Skarżąca w oparciu o KPA art. 28, 225 § 1, 229 pkt 8), Ustawę z dn. 27.04.2001r.
– Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150), art. 323, ust. 2 , oraz Statut Stowarzyszenia nr R-01/06 § 4 ust. 1) – w zał., wnosi skargę na uchylanie się byłego Ministra
Sprawiedliwości przed podjęciem postępowania prokuratorskiego w myśl p. 4.3 naszego
pisma nr EK-140/08 z dn. 15.07.2008r., dla zbadania manipulacji prawnych dokonanych w
prawie ochrony środowiska, w imię maksymalnych zysków korporacji radiokomunikacyjnych. Dokonane manipulacje godzą w Naród, środowisko i Konstytucję RP,
pozbawiając Polaków wokół stacji bazowych telefonii cyfrowej fundamentalnych praw do
zdrowia, życia, ekologicznego bezpieczeństwa oraz zachowania użytkowej i rynkowej
wartości posiadanych nieruchomości (mieszkania, działki budowlane).
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UZASADNIENIE SKARGI

1.1 Były Minister Środowiska i korporacje radiokomunikacyjne doprowadziły do wydania
Rozporządzenia R. M. z dn. 21.08.2007r. [Dz.U.07.158.1105, § 1, pkt 1 a) i pkt 2 a)],
które do reszty pozbawiło Polaków wokół stacji bazowych telefonii cyfrowej ochrony
sanitarno-epidemiologicznej przed mikrofalowymi Polami Elektro-Magnetycznymi (w
skrócie PEM) o nadmiernej gęstości mocy w odniesieniu do tła natury1).
1.2

Rozporządzenie jak w p. 1.1 oparte jest na prymitywnych oszustwach, udokumentowanych w n. skardze nr EK-140/08 z dn. 15.07.2008r. (punkty 2.1÷2.4) , dzięki
którym prawie wszystkie stacje bazowe (istniejące, rozbudowywane i nowobudowane) przestały z dniem 31.08.2007r. (na papierze) szkodliwie oddziaływać na
środowisko (zdrowie ludzi, zwierząt i roślin). Po prostu stał się cud i nad terytorium
całej Polski chorobotwórcze mikrofalowe PEM o gęstości mocy do 100 000 [mikrowat/m2],2), 3), naświetlające 24 h/dobę kobiety ciężarne, niemowlęta, dzieci, ludzi
schorowanych i w podeszłym wieku – przestały szkodzić !
Powyższe oszustwo generuje wokół stacji bazowych na masową skalę przestępcze
skutki biologiczne, udokumentowane w p. 2 n. odrębnej skargi nr EK-200/07 z dn.
20.11.2007 r. skierowanej uprzednio na ręce Sz. Pana Premiera oraz w p. 3 n. petycji
nr EK-238/08, skierowanej ostatnio na ręce Sz. Pani Minister Zdrowia (w zał.).

1.3

Ponieważ stacje bazowe o mocy emisji liczącej dziesiątki tysięcy [W] magicznie
przestały z dniem 31.08.2007 r. szkodzić środowisku (zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin),
zostały one wykluczone z przedsięwzięć budowlanych ujętych w art. 29.3 Prawa
budowlanego 4). W związku z powyższym, korporacje radiokomunikacyjne mogą je
teraz montować na szkołach, blokach mieszkalnych, wieżach ciśnień, kominach itp.
wg wymagań zawartych w art. 29.2, pkt 15) Prawa budowlanego, czyli bez
jakichkolwiek uzgodnień administracyjnych ze STAROSTĄ (nie jest obecnie
wymagane nawet formalne zarejestrowanie zgłoszenia budowy u STAROSTY).
W sumie przestępcze Rozporządzenie jak w p. 1.1 niniejszej skargi, dokonało w zakresie w/w lokalizacji stacji bazowych telefonii cyfrowej następujących prawnych
manipulacji i skutków w porównaniu z POŚ obowiązującym do 31.08.2007r.:

a) wycięto wymóg opracowania przez INWESTORA raportu oddziaływania stacji na
środowisko i przedłożenia tego raportu do samodzielnej oceny przez ORGAN 5),
b) wycięto wymóg uzyskania przez ORGAN 5) postanowień od GIS 6) i WOJEWODY lub
MARSZAŁKA, dotyczących oceny oddziaływania stacji na zdrowie i środowisko,
c) wycięto wymóg uzyskania przez INWESTORA od ORGANU
dowiskowych,

5)

decyzji uzgodnień śro-

d) wycięto wymóg uzyskania przez INWESTORA od ORGANU decyzji lokalizacyjnej 7),
1)

W. Maes. Stress durch Strom und Strahlung. Neubeurn/BRD - 2005, Auflag V, s. 319 – w zał.

2)

Proszę porównać Dz.U.03.192.1883, Tabela 2, L.p. 7.

3)

Wskutek braku sankcji karnych w Kodeksie Karnym, w praktyce wartość ta jest przekraczana
nawet 20 razy – str. 30 INFORMACJI NIK, Nr ewid. 113/2005/P04117/KSR z sierpnia 2005r.

4)

Proszę porównać Dz.U.06.156.1118.

5)

Prezydent, burmistrz, wójt.

6)

Główny Inspektor Sanitarny

7)

Proszę porównać Dz.U.03.80.717, art. 50.2, pkt 2).
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e)

wycięto wymóg uzysk. przez INWESTORA od STAROSTY pozwolenia na budowę 8),

f)

zagwarantowano prawnie INWESTOROWI absolutną swawolę w lokowaniu stacji
bazowych na szkołach, domach dziecka, blokach mieszkalnych, itp., w imię
minimalnych nakładów na inwestycje i eksploatację oraz maksymalnych zysków,

g)

rzucono choroby, cierpienia, zdrowie i deprecjację wartości nieruchomości Polaków
wokół stacji bazowych na absolutną pastwę korporacji radiokomunikacyjnych, gdyż
białe kołnierzyki 9) korporacji radiokomunikacyjnych, Minister Sprawiedliwości i Minister Środowiska czuwają od 1998r., aby § 1 art. 182, KK 10), nie został uzupełnio-ny
o kary za przekraczanie promieniowania niejonizującego wg Rozporządzenia z dn.
11.08.1998r.11) oraz obecnie wg Rozporządzenia z dn. 30.10. 2003 r. 2),

h)

umożliwiono inwestorom obejście przepisów Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym7), Ustawy Prawo budowlane 8) oraz ignorowanie gminnych
planów zagospodarowania przestrzennego,

i)

ubezwłasnowolniono ORGANY GMINNE 5) w zakresie ochrony środowiska i zdrowia
oraz architektonicznego ładu w gminach.
Powyższe skutki podane w depeszowym skrócie, dają obraz jak utalentowanymi
białymi kołnierzykami 9) dysponują korporacje radiokomunikacyjne i jak precyzyjnie
sterują oni procederem handlu prawem.

1.4 ORGANY5) na wnioski INWESTORÓW korporacji radiokomunikacyjnych masowo
umarzają od września 2007r. uprzednio wszczęte postępowania administracyjne o
wydanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych dla stacji bazowych jak w p. 1.3 i
tym sposobem INWESTORZY osiągają cele wyszczególnione w p. 1.3 a)÷i) nin.
skargi. Składane przez społeczeństwo skargi na te umorzenia są oddalane przez
sądy, gdyż z uwagi na trójpodział władzy w Państwie, przestrzegają one „litery
prawa” bez względu na jego przestępcze źródło i skutki.
1.5 Mając na uwadze przestępcze źródła i skutki wg p. 1.2÷1.3, które generuje
Rozporządzenia jak w p. 1.1 oraz obowiązek wynikający z art. 304 § 1 KPK 12),
skierowaliśmy skargę nr EK-140/08 na ręce byłego Ministra Sprawiedliwości i
Prokuratora Generalnego, celem wszczęcia postępowania prokuratorskiego dla
zbadania i wyjaśnienia powyższych (jak w p. 1.3) nieprawidłowości – pr. porównać
pkt 4.3 skargi nr EK-140/08.
1.6 Mimo naszych protestów i sprostowań (protest nr EK-156/08 – w zał.), były Minister
Sprawiedliwości był nieustępliwie przekonany, że oskarżone w skardze nr EK-140/08
Ministerstwo Środowiska jest zlokalizowane w Świdnicy. Dlatego przekazał naszą
skargę nr EK-140/08 (i przynależną do niej skargę nr EK-200/07) zgodnie z przepisami o właściwości do „załatwienia” przez Prokuraturę Rejonową w Świdnicy.
8)

Proszę porównać Dz.U.06.156.1118, art. 29.2, pkt 15) i art. 29.3.

9)

Białe kołnierzyki (white crimen collar) – utalentowani prawnicy, maklerzy, brokerzy giełdowi
i inni specjaliści pracujący umysłowo na rzecz zorganizowanej przestępczości.

10)

Kodeks Karny – Dz.U.97.89.553.

11)

Proszę porównać Dz.U.98.107.676.

12)

Kodeks Postępowania Karnego – Dz.U.97.89.555.
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1.7 Prokuratura Rejonowa po stwierdzeniu, że Ministerstwo Środowiska nie jest zlokalizowane w Świdnicy - zgodnie z przepisami o właściwości i ukierunkowaniem Ministra
Sprawiedliwości, odłożyła do akt sprawę n. skarg nr EK-140/08 i nr EK-200/07,
złożonych w imieniu setek tysięcy Polaków dotkliwie poszkodowanych przez
przestępcze prawo.
2.

UPRZEJME PROŚBY DO SZ. PANA PREMIERA

2.1

Prosimy o spowodowanie przywrócenia poszanowania praworządności w Ministerstwie Sprawiedliwości – pkt 1.5 ÷1.7 nin. skargi.

2.2

Prosimy o zakreślenie nowemu Panu Ministrowi Sprawiedliwości terminu zbadania
manipulacji prawnych wyspecyfikowanych w kolumnie 3 Załącznika nr 1 do skargi nr
EK-200/07 oraz w p. 2.1÷2.4 skargi nr EK-140/08 – pr. por. pkt 1.1÷1.4. nin. skargi.

2.3

Prosimy o zakreślenie nowemu Panu Ministrowi Sprawiedliwości terminu
uzupełnienia art. 182, § 1 Kodeksu Karnego o promieniowanie niejonizujące – punkt
1.2 oraz pkt 1.3 g) nin. skargi.

2.4 Prosimy aby w oparciu o art. 149.2 Konstytucji dokonał Pan Premier osobiście jak
najszybciej uchylenia Rozporządzenie wg p. 1.1 nin. skargi, dla przecięcia pasma
lawinowo narastających przestępczych skutków przeciwko zdrowiu ludności, środowisku i Konstytucji RP (art. 2, 38, 39, 68.3, 74.1, 151).
Oczekując na terminowe w myśl KPA załatwienie niniejszej społecznej skargi,
pozostajemy z wyrazami należnego szacunku

Załączniki i kopie  str. 5
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Załączniki:
1.

Kserokopia skargi nr EK-140/08 z dn. 15.07.2008r., skierowanej na ręce Pana Ministra
Środowiska i Pana Ministra Sprawiedliwości.

2.

Kserokopia oprotestowania nr EK-156/08 z dn. 12.08.2008r., skierowanego na ręce Pana
Ministra Sprawiedliwości.

3.

Kserokopia skargi nr EK-200/07 z dn. 20.11.2007r., skierowanej na ręce Pana Premiera.

4.

Kserokopia petycji nr EK-238/08 z dn. 20.12.2008r., skierowanej na ręce
Pani Minister Zdrowia.

5.

W. Maes. Stress durch Strom und Strahlung. Neubeurn/BRD – 2005, Auflag V, s. 319.

6.

Wyciąg z INFORMACJI NIK nr ewid. 113/2005/P04117/KSR – str. 1 i 30.

Do wiadomości:

Najwyższa Izba Kontroli

1.

 Jacek Jezierski
ul. Filtrowa nr 57
00-950 WARSZAWA
+ zał. nr 2, 5, 6

2.

Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej
ą Zbigniew
ul. Wiejska nr 4/6/8
00-902 WARSZAWA
+ zał. nr 2, 5, 6

3.

Platforma Obywatelska
Biuro Parlamentarne
Sz. Pan Poseł

Zbigniew Chlebowski
ul. Rynek nr 39-40
58-100 ŚWIDNICA
+ zał. nr 2, 5, 6

4.

a/a

Chlebowski

