
Lubliniec, 12.06.2006r. 

Szano wni 
Radni Rady Miasta Lubliniec 
Szano wny 
Burmistrz Miasta Lubliniec 
Jozef Kazi k 

W zwiqzku z faktem, ze dnia dzisiejszego tj. 12.06.2006r., po zatwierdzeniu dnia 
07.06.2006r. ptzez Komisjq Gospodarczq i Rynku Pracy projektu miejscowego planu 
zagospodarowania ptzesttzennego dla obszaru obejmujqcego dzielnicq Steblow m.in. 
dopuszczenia realizacji wiez i masztow stacji bazowych telefonii komorkowych w terenach o 
symbolu P oraz w terenie 80C m.in. dotyczy terenu obecnej cieplowni ptzy ul. Tuwima 6 w 
Lublincu, dzialka 2290/107, jestesmy na sesji Rady Miasta Lublinca obecni, chcqc 
ptzedstawid swoje zasttzezenia, obawy i niepokoje. Niepokoje nasze zwiqzane sq zarowno 
planowanymi inwestycjami ptzez operatorow sieci komorkowych jak i nierozetwalnie 
zwiqzanym z tym projektem planu zagospodarowania ptzesttzennego dla terenu m.in. ptzy 
ul. Tuwima 6. W naszym mniemaniu wydzielenie w planie zagospodarowania 
ptzesttzennego na terenie obecnej cieplowni (m. in. dzialka 2290/10 7) miejsca 
dopuszczajqcego realizacjq wiez i masztow stacji bazowych telefonii komorkowych ptzyczyni 
siq do masowego skladania wnioskow operatobw sieci telefonii o montaz na tym terenie 
takowych stacji W ten sposob niebezpieczne dla ludzi i srodowiska promieniowanie 
magnetyczne wraz z nowymi inwestycjami bqdzie w zastraszalny sposob wzrastak - co 
widad po obecnie ptzedkladanych projektach dla ptzewidzianych inwestycji. Nasuwa siq 
proste pytanie czy nie ma innego rozwiqzania odnosnie umieszczenia stacji telefonii 
komorkowej? 

Jestesmy ptzekonani, ze jako ludzie dojtzali, odpowiedzialni, pelniqcy rozmaite 
funkcje i role zyciowe: rodzicow, malzonkow, kolegow, ptzyjacia, pracownikow, szefow itd. 
podejmiemy wspolnymi silami jak najkotzystniejsze decyzje dla spdecznosci Lublinca. 
Oczywiscie ptzy szczegolnie znaczqcym wsparciu wybranych sposrod nas Radnych Miasta 
Lublinca, ktotzy podejmq odpowiednie dzialania i kroki majqce na celu zapewnienie 
wspolnego dobra w szczegolnosci zagwarantowanie bezpieczenstwa poptzez wykluczenie 
niepotrzebnego narazania na niebezpieczne dzialania pol elektromagnetycznych. Ponadto 
mamy nadziejq, ze P. Burmisttz Miasta Lublinca Jozef Kazik stanie po naszej stronie. 
Liczymy na Pana pomoc. 
Zauwazmy ogromne mozliwosci zaoferowania innych miejsc dla takowych przedsiqwziqd na 
terenie naszego powiatu (wiqkszosd terenow okalajqcych miasto to lasy i pola uprawne), nie 
budzqcych niepokoi i konfliktow. Nie chcemy blokowad postqpu, ale nie ma jednoznacznych 
badan, ze takie stacje nie sq szkodliwe. Boimy siq o zdrowie swoje i najblizszych. 

Ludnosd zamieszkala w poblizu stacji nadawczych jest narazona bezustannie na 
pola e-m o stosunkowo wysokim poziomie. I okazuje siq, ze po dluzszym czasie dzialania 
stacji wystqpuje tam zwiqkszona zachorowalnosd i umieralnosd, np. w Brodnicy, Slupsku, 
Polanicy, w Gliwicach, w Swidnicy i innych. Znane sq protesty ludnosci z rejonu pola 
antenowego radia Watykan, radia Wolna Europa, ludnosci z rejonu radiostacji gqbiriskiej. 
Protesty te nie sq i nie byly ptzypadkowe, wystqpiiy one ze wzglqdu na wzrost 
zachorowalnosci i umieralnosci. Liczne doniesienia wykazuja ze promieniowanie stacji 
bazowych, telefonow komorkowych i bezptzewodowych systemu DECT jest glownq 
ptzyczynq takich schotzen jak: zabutzenia snu, koncentracji, pamiqci; depresje, 
nadcisnienie, choroby oczu, nowotwory i in. Ponadto: bole i zawroty glowy, chroniczne 
wyczerpanie, niepokoj, szmery w uszach i inne. Groinym efektem jest oslabienie systemu 
irnmunologicznego i udetzenie w rozrod: bezpbdnosc, impotencja, oziqblosd. 



Pierwsze informacje dotyczqce wszczqcia postqpowania administracyjnego w 
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjq przedsiqwziqcia 
polegajqcego na zainstalowaniu na istniejqcym kominie kotlowni w Lubliricu przy ul. Tuwima 
6, szesciu anten sektorowych i jednej anteny radiolinii na nowoprojektowanej stalowej 
konstrukcji wsporczej mocowanej do komina na dzialce 2290/107 w Lubliricu przy ul. Tuwima 
6 o lqcznej mocy promieniowania izotropowo 7255,22 W i budowie kontenera 
technologicznego dla urzqdzeri elektronicznych wraz z przylqczem energetycznym na 
dzialce 2287/108 dotarly do nas w lipcu 2005r. Inwestorem jest Polska Telefonia Komorkowa 
CENTERTEL Sp. Z 0.0. Warszawa. 
Po przeprowadzonych rozmowach z sqsiadami okazalo siq, ze jedynie my otrzymalismy 
informacjq o planowanej inwestycji -. dlaczego tylko do nas dotarla ta informacja? 

Zaniepokojeni rodzajem przeprowadzanej inwestycji, poniewaz zgodnie z Prawem 
ochrony srodowiska nalezy ona do inwestycji mogqcych znaczqco oddzialywad na 
Srodowisko, a tym samym na zdrowie i zycie ludzi - poczynilismy kroki w kierunku takim, aby 
nie dopuscid do umiejscowienia owej stacji bazowej na tym terenie, tym bardziej, ze na 
owym kominie byly i sq nadal umiejscowione urzqdzenia antenowe telefonii komorkowej, o 
ktorych montazu nie zostal powiadomiony zaden wlasciciel sqsiadujqcych dzialek - nalezy 
zadad pytanie dlaczego i kto wydal takq decyzjq, czy podjeto decyzjq zgodnie z 
obo wiqzujqcym pra wem ? 

Tak naprawdq dopiero poprzez otrzymywane informacje w kwestiach uzgodnieri dla 
planowanej inwestycji dowiedzielismy siq jakie anteny sq obecnie zamontowane i kto jest ich 
wlascicielem - jest nim Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z 0.0. Warszawa. Nadal jednak nie 
posiadamy dokladnej informacji w kwestii dotyczqcej posiadanej mocy promieniowania 
izotropowo, dla istniejqcych anten, ktora wg pism wynosi bqdi 13588,42 W (m.in. wg pisma 
GIS-H$~/Nz-0254-52-2-EM/O~ z dnia 24.04.2006r.), bqdi tez 25774,22 W (wg pisma 
NU531 M/44209/11/06 NZ. 524-265/06 z dnia 28.04.2006r.). Biorqc pod uwagq te fakty 
trudno jest okreslid jakq rnoc majq obecnie zamontowane anteny i jednoczesnie jakq bqdq 
miaiy rnoc lqcznq po zainstalowaniu anten PTK CENTERTEL. Ponadto nasuwa siq pytanie 
dlaczego nie dokonano badari oddzialywania promieniowania elektromagnetycznego juz 
istniejqcej stacji bazo wej sieci ERA ? 

Sprawa dotyczqca planowanej inwestycji TK CENTERTEL Sp. Z o.o., jest obecnie 
na takim etapie, iz Glowny lnspektor Sanitarny w Warszawie ze wzglqdu na niescislosci 
wynikajqce ze sporzqdzonego raportu, uchylil zaskarione przez nas postanowienie 
Paristwowego Wojewodzkiego lnspektora Sanitarnego w Katowicach i przekazal sprawq do 
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji (juz po raz drugi sprawa zostala 
przekazana do ponownego rozpatrzenia ze wzglqdu na razqce niescislosci). Zatem czy 
mozna bazo wad jedynie na sporzqdzanych raportach, ze dana in westycja jest bezpieczna ? 

W miqdzyczasie borykajqc siq z nowymi pismami wystosowanymi przez 
odpowiednie organy wspomagajqce wydaniu opinii dla przeprowadzenia danej inwestycji 
planowanej przez PTK CENTERTEL, otrzymalismy w marcu b.r. zawiadomienie o wszczqciu 
kolejnego postqpowania administracyjnego w spra wie wydania decyzji o srodowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji polegajqcej na rozbudowie obecnej stacji bazowej telefonii 
komorkowej ,,Lubliniec 52115 Lipie $1." zlokalizowanej na kominie znajdujqcym siq w 
Lubliricu przy ul. Tuwima 6, dzialka 2290/107, ktdrej in westorem jest Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp. Z 0.0. Zgodnie z konfiguracjq antenowq w sklad planowanej rozbudowy 
istniejqcej stacji bazowej wchodzid bqdq urzqdzenia zasilajqce i nadawczo - odbiorcze, 
szesd anten sektorowych i dziewiqd anten parabolicznych radiolinii a rnoc promieniowania 
izotropowo lqczna wyniesie 31974,64 W (tutaj wskazano wg pisma NU531 M/44209/11/06 
NZ.524-265/06 z dnia 28.04.2006~ rnoc promieniowania przed rozbudowq na poziomie 
25774,22 W). 

Przerazeni faktem, ze rnoc promieniowania znaczqco wzrosnie w skutek 
planowanych inwestycji i z przekonaniem, ze mozemy otrzymad nowe informacje dla dalszej 
budowy nowych stacji innych operatorow i rozbudowy stacji bazowych na terenie obiektu 
cieplowni przy ul. Tuwima 6 w kwietniu b.r. przedstawilismy problem i z nim zwiqzane nasze 
obawy o zdrowie nasze i lokalnej spdecznosci na spotkaniu wlodarzom Rady Miasta 



Lublirica, oczekujqc w tej kwestii podjecia dziaiari. Ponadto problem dotyczqcy tejze 
inwestycji poruszany byi rowniez dwa razy w kwietniu na rozmowie prowadzonej z 
Burmistrzem Miasta Lublirica. 

W dalszym etapie o majqcych miejsce planowanych inwestycjach 
poinfonnowalismy, pukajqc od drzwi do drzwi, lokalnych mieszkaricow - ludzie nie byli 
doinformowani skutecznie o prowadzeniu takowych inwestycji. Na dowod duzym 
zainteresowaniem sprawq oraz duiymi obawami o zdrowie i zycie swoje i swoich bliskich 
ziozyli podpisy na liscie, protestujqc w ten sposob za takowymi inwestycjami w bliskim 
sqsiedztwie zabudowari domkow jednorodzinnych, osiedli blokow (lista zawiera obecnie ok. 
500 osob). Znaczy to, ze nikomu nie jest obojqtne jakie przedsiqwziqcia sq realizowane w 
naszym miescie, jakie niosq za sobq skutki w szczegolnosci jesli majq one wpiyw na zdrowie 
i zycie oraz jakie sq podejmowane dziaiania w zakresie ochrony zdrowia i srodowiska. 

Wychodzqc naprzeciw obawom lokalnego spdeczeristwa, ktorzy zaniepokojeni sq 
skutkami, jakie powodowac mogq fale elektromagnetyczne emitowane przez stacje bazowe i 
systemy anten telefonii komorkowej oraz biorqc pod uwagq duze zainteresowanie 
spdeczeristwa planowanymi inwestycjami na tym terenie 06.06.2006r., powstai ,,Spoieczny 
Komitet na rzecz bezpiecznych inwestycji telekomunikacyjnych", ktory przejqi dziaiania 
zajmujqc siq obecnie sprawq w/w planowanych przedsiqwziqc i informowaniem lokalnej 
spoiecznoSci o przeprowadzaniu takowych inwestycji mogqcych znaczqco oddziaiywac na 
srodowisko a co za tym idzie zdrowie i zycie ludzi. 

Dnia 05.06.2006r. zostab ziozone przez stronq pismo do P. Burmistrza Miasta 
Lublirica przedstawiajqce sprawq planowanych inwestycji, w ktorym jest m.in. zgiaszany 
zdecydowany sprzeciw na ustalenie lokalizacji na terenie obecnej ciepiowni przy ul. Tuwima 
6 w sqsiedztwie domkow jednorodzinnych stacji bazowych telefonii komorkowej i anten 
radiolinii wraz z przyjqciem stanowiska oraz wnioskami i propozycjami. Dnia 08.06.2006r. 
takowe pismo ziozone rowniez zostab do Rady Miasta Lublirica. Ponadto przeprowadzono 
rozmowy w dniach 08.06.2006r. - 10.06.2006r. z niektorymi Radnymi, przediozono pisma 
poruszajqce problem omawianej sprawy Radnym zamieszkujqcym tereny w poblizu miejsca 
lokalizacji stacji bazowych: P. Wiericzysiawowi Surma, P. Kazimierzowi Diubaia, P. 
Andrzejowi Wr6blewskiemu. Dnia 12.06.2006r. przed sesjq Rady Miasta przeprowadzono 
rozmowe z Paniq Przewodniczqcq Rady Miasta Lubliniec ww wymienionych kwestiach. 

lnformujemy ponadto, ze pozostaie kwestie z zakresu sprawy zostaiy poruszone w pismie z 
dnia 31.05.2006r., - wystawione przez stronq oraz w pismie z dnia 06.06.2006r. - 
wystawione przez Spdeczny Komitet na rzecz bezpiecznych inwestycji telekomunikacyjnych 
- oczekujemy w tym zakresie odpowiedzi. 
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