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Jako Prezes Og6lnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdzidania 

Elektroskaieniom ,,Prawo do @cian, kt6rego czlonkiem jest Piotr Kozlowski z 

uwagi ii udowodnione jest ii Mazowiecki Inspektor Ochrony Srodowiska 

tuszuje przestcpstwo operatora telefonii komorkwej &dam przejecia 

odpowiedzialnosci za niego oraz oczekuje na jednoznaczne odpowiedzi na 

poniiej zadane pytania na ktore do dzisiejszej pory nie uzyskalem 

odpowiedzi. 

Z uwagi, ii pan Piotr Kozlowski zwr6cil sie do stowarzyszenia z Rybnika z 

proSbq o pomoc po otrzymaniu pisma WTOS Warszawa Znak I m w 6 7 5 2 - 7  06 

z dnia 25 sierpnia 2006 roku majqc stanowiska Ministra ~rodowiska oraz 

Ministra Infrastruktury dotyaqce pmepis6w Ustawy Prawo Budowlane oraz 

Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska obowicpujqcych do dnia 28 lipca 2005 

roku po zapoznaniu sie z dokumentami sprawy musw zgodnie z art. 304 

Kodeksu Postepowania Kamego powiadomib wlaSciwq Prokurature o 

popelnieniu przestepstwa z art. 231 Kodeksu Kamego przez WIOS Warszawa 

z uwagi nu Swiadome dopuszczenie do eksploatacji nielegalnej stacji i tym 

samym dzialaniem nu szkode paristwa Polskiego oraz mieszkanc6w pmez 

powiqzany z operatorem organ inspekcji ochrony Srodowiska. 

8 
Z uwagi nu nastepujqce przepisy Prawa Ochrony &odowiska 

Art. 76. 



4. Na 30 dni przed tenninem oddania do uAytku now0 zbudowanego lub 

zmodemizowanego obiektu budowlanego, zespdu obiektdw lub instalacji 

realizowanych jako przedsiewziecie mogqce maczqco oddzialywae nu 

Srodowisko, o ktdrym mowa w art. 51 ust. 1, inwestor jest obowiwany 

poinformowaC wojewddzkiego inspektora ochrony Srodowiska o planowanym 

tenninie: 

1) oddania do uiytku now0 zbudowanego lub zmodemizowanego obiektu 

budowlanego, zespolu obiektdw lub instalacji, 

2) zakoiiczenia rozruchu instalacji, jezeli jest on przewidywany. 

Pros* o podanie, nu jakiej podstawie stacja bazowa telefonii komdrkowej 

GSM 900/ 1800/2100 Nr Fl-0895- WWA1 SZCZUPACZA zlokalizowana na 

dachu budynku Instytutu Chemii i Techniki Jqdrowej w Warszawie przy ul. 

Dorodnej 16 w Warszawie zostala dopuszczona do eksploatacji z 

wyszczegdlnieniem. 

a/ Co zqloszono do uizrtkowania i kiedu w sutuacii, kiedu operatorztl niudy 

nie wustclpili do Urzedu Miasta o pozwolenie na zainstabwanie instalacii 

radiokomunikawinei. 

b/ C m  stacia bazowa telefonii komdrkowei miala przeprowadzone 

postepowanie w sprawie ocenu oddzialuwania na Srodowisko zqodnie z 

pnepisami. 

C/ C m  stacia ~osiada qodnienie zaodnie z art. 378 POS w zwiwku z 51 z 

Woiewod cl Mazowieckim. 

d/ Czu posiada uzuodnienie w trybie art. 48. 57 P& z Puristwowurn 

Inspektorem Sanitarnum. 

W piSmie rbwniei podano, ii stacja wybudowana zostala na podstawie 

projektu budowlanego proszq o polzierdzenie, ii projekt ten zostal uzgodniony 

w trybie art. 48,51,57,3 78 z Wojewddzkim Inspektorem Sanitamym oraz 

Wojewodq oraz zatwierdzil go wlaSciwy unqd. 
e 

Majqc powyisze na uwadze kdam, aby Gl6wny Inspektor Ochrony 

~rodowiska w Warszawie pod& podstawe prawn@ na podstawie, kt6rej 

operator telefonii kom6rkowej mogl podwai;yk c d q  Ustawe Prawo Ochrony 



Srodowiska i dlaczego Mazowiecki Inspektorat tuszuj e to oszustwo dzialajac 

na szkode i przeciwko paristwu polskiemu i mieszkaricom Warszawy. 

Zwracam sie do Najwyiszej Izby Kontroli o podjecie dzialari, bo istnieje 

prawdopodobienstwo, i e  na terenie Warszawy moie dzialak wiecej 

nielegalnych stacji. 

Po otrzymaniu wyja5nien i w pmypadku braku podjecia stanowczych dzialari 

skladarn doniesienie do Prokuratury, bo stacja jest nielegalna i Mazowiecki 

Inspektor Ochrony Srodowiska doskonale o tyrn wie, ale tuszuje sprawe 

wsp6lpracuj~c z komercyjnym podmiotem. 

PREZES ZAR AD ~ 6 ~ 2  

Do wiadomo8ci: Najwyisza Izba Kontroli z pro8ba o podjeci dzidafi. 


