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Dot.:  prośby o wniesienie  do Trybunału Konstytucyjnego wniosku w sprawie 
naruszenia  przez  Ustawę  z  dn.  07.05.2010r.  (Dz.U.10.106.675)  pod-
stawowych,  konstytucyjnych  obywatelskich  praw  do  ochrony  zdrowia, 
życia, środowiska i zachowania wartości posiadanych nieruchomości.

Strona prosząca, kierując się art. 2; art. 32.1; art. 64.2; art. 68; art. 74; art. 82; art. 130, 

art.  188  i  art.  191  Konstytucji  RP;  §  4  Statutu  nr  R-01/06  oraz  art.  144.2  POŚ 

(Dz.U.08.25.150), przedkłada na ręce Sz. Pana Prezydenta prośbę, o opracowanie i skie-

rowanie  do  Trybunału  Konstytucyjnego  prawnego  wniosku  dla  oceny  zgodności  z  po-

stanowieniami Konstytucji RP, zapisów w Ustawie z dn. 07.05.2010r. wspierającej rozwój 

usług i  sieci  telekomunikacyjnych – Dz.U.10.106.675.  Zapisy te, ostatecznie pozbawiły 

Polaków  zmuszonych  zamieszkiwać  wokół  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej, 

konstytucyjnych praw do ochrony środowiska, zdrowia i zachowania wartości użytkowej 

posiadanych nieruchomości, w imię inwestycyjnej swawoli lokalizacyjnej i maksymalnych 

zysków  zagranicznych  korporacji  radiokomunikacyjnych  oraz  kapitałowych,  co  zostanie 

udokumentowane w uzasadnieniu do niniejszej prośby.
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1. Wstęp

1.1 Mikrofalowe, modulowane Pola Elektro-Magnetyczne (w skrócie PEM) są sztucznym 
tworem cywilizacji technicznej, obcym naturze globu ziemskiego.  Organizmy żywe 
nie tolerują tych PEM, co powoduje zagrożenie przez nie genetyki i życia na Ziemi 
(zakamuflowana, przeźroczysta śmierć, rozłożona podstępnie w czasie).

         Należy zaznaczyć, że szkodliwość tych pól dla organizmów żywych a zwłaszcza dla 
ludzi - jest dobrze rozpoznana naukowo od ponad 50 lat [np. Dz.U.61.48.255 - § 
5.1; Dz.U.MZiOS.72.17.78 § 2; Dz.U.80.25.101 - § 5.1, pkt 2) oraz załączone do 
prośby wyciągi z prac naukowo-badawczych i statystyki medycznej – Zał. 4-8].

1.2 Z uwagi  na podstępne zagrożenia  od  mikrofalowych PEM,  środowisko  i  zdrowie 
Polaków  było  chronione  przed  tymi  polami  do  1998  r.  rygorystycznym prawem 
ochrony sanitarnej – prosimy por.  l. p. 1÷5, kolumna 2 na załączonym WYKAZIE 
manipulacji prawodawczych (Zał. nr 1). 

1.3 Począwszy  od  1996r.  przestrzeń  nad  Polską  (wraz  z  organizmami  żywymi)  jest 
systematycznie zapełniana przez mikrofalowe PEM, emitowane przez stacje bazowe 
korporacji radiokomunikacyjnych.

Natężenie (gęstość mocy) tego promieniowania osiąga szczególnie wysokie wartości 
w otoczeniu  stacji  bazowych telefonii  komórkowej,  podstępnie  instalowanych na 
istniejących budowlach, pośród najgęstszych skupisk ludności.   Korporacje radio-
komunikacyjne  w  pełni  świadome  skutków  biologicznych  a  także  odszko-
dowawczych skutków ekonomicznych za utracone zdrowie i życie oraz degradację 
wartości  użytkowej  i  rynkowej  nieruchomości  Polaków  wokół  stacji  bazowych, 
podjęły  systematyczną  likwidację  zastanego  prawa  i  tworzenie  nowych  aktów 
prawnych,  opartych  na  naukowych  oszustwach  i  prawnych  sprzecznościach 
(prosimy por.   lp. 7, 8, 9 WYKAZU załączonego do nin. wniosku).  Celem tych 
działań jest zapewnienie pełnej swawoli w lokalizacji stacji bazowych na szkołach, 
domach  starców,  blokach  mieszkalnych,  więzieniach  itd.  w  imię  minimalnych 
nakładów na inwestycje i eksploatację oraz maksymalnych zysków a także zerowej 
prawnej odpowiedzialności  korporacji  za utratę zdrowia,  wartości użytkowej i  ry-
nkowej nieruchomości (szczególnie mieszkań) polskiego społeczeństwa.

Zwieńczeniem powyższego procederu było wydanie USTAWY z dn. 07.05.2010r. o 
wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci  telekomunikacyjnych  (Dz.U.10.106.675),  likwi-
dującej  ostatnie  narzędzie  prawne w rękach  ludności  i  samorządów,  jakim były 
zapisy w m.p.z.p.  (Dz.U.03.80.717) usiłujące chronić zdrowie i  środowisko przed 
lokalizacyjną swawolą korporacji  radiokomunikacyjnych – prosimy por.   punkty 
1.3 i 1.4 skargi nr EK-17/09 – w zał. 

Równocześnie art. 65, pkt 3 b) w/w USTAWY, wprowadził do Prawa budowlanego 
(Dz.U.06.156.1118) nową redakcję punktu nr 15 (art. 29.2, pkt 15), rozszerzającą 
lokalizacyjną i budowlaną swawolę w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej 
(prosimy por.  p. 2.3 prośby).

Pozostałe, ważniejsze skutki prawne, biologiczne i ekonomiczne powyższych prawo-
dawczych manipulacji, mających wg przekonania Stowarzyszenia hiperkorupcyjne i 
przestępcze  podłoże,  zestawione  zostały  na  załączonym  WYKAZIE  (Zał.  nr  1, 
kolumny 3 i 4).
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2. Uzasadnienie prośby

2.1 Zgodnie  z  Ustawą  z  dn.  27.03.2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.03.80.717),  art.  10.1,  pkt  5);  art.  10.2  pkt  3)  i  art.  50.1, 
sporządzenie i zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(m.p.z.p.)  należało  do  samodzielnych  samorządowych  kompetencji  gminy  przy 
czynnym współudziale społeczeństwa. 

  Samorządy gminne kierujące się postanowieniami Konstytucji RP (art. 64.2; 68; 74;
82), prawnym obowiązkiem wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym 

[Dz.U.01.142.1591,  art.  7.1,  pkt  1)  i  5)]  a  także  społecznymi  protestami 
wynikającymi w myśl  Ustawy z dn. 03.10.2008r. (Dz.U.08.199.1227) Dział  III,  z 
udziału  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska,  zamieszczały  w  m.p.z.p.  zapisy 
chroniące  zdrowie  ludności  i  środowisko  przed  swawolą  korporacji  radioko-
munikacyjnych w lokowaniu stacji  bazowych na szkołach, przedszkolach, blokach 
mieszkalnych, domach opieki, itd. – prosimy por.  punkty 1.3 i 1.4 skargi nr EK-
17/09, pkt 1.5 zażalenia nr EK-104/09 oraz Zał. 7 do nin. prośby.

Zapisy ochronne w m.p.z.p. były zatem ostatnim narzędziem prawnym samorządu 
gminnego i ludności w obronie zdrowia, środowiska i najwyższego prawa jakim jest 
Konstytucja  RP.   Wszystkie  ochronne  zapisy  prawne  obowiązujące  uprzednio  w 
powyższy  zakresie,  zostały  kompleksowo  wycięte  przez  korporacje  radioko-
munikacyjne – prosimy por. punkty 1.3 i 1.4 skargi nr EK-17/09 oraz manipulacje 
wg l.p. 1÷9, kolumna 3 WYKAZU (Zał. nr 1 do prośby).

2.2 Mając  na  względzie  likwidację  ostatniej,  szczątkowej  prawnej  ochrony  zdrowia  i 
środowiska,  korporacje  radiokomunikacyjne  wprowadziły  do  USTAWY  (Dz.U.10. 
106.675) zapisy wg art. 46; 47; 48; 59.3; 59.5; 75.1÷75.5, dokonując wycięcia ze 
STUDIUM (Dz.U.04.118.1233)  i  m.p.z.p.  gminy  -  wszelkich  zapisów chroniących 
zdrowie  mieszkańców i  środowisko  przed  swawolą  w lokalizacji  stacji  bazowych 
telefonii komórkowej.  Równocześnie nałożono na samorządy gminne i wojewodów 
obowiązek  przestępczych,  pacyfikujących  działań  przeciwko  konstytucyjnym 
prawom ludności  w zakresie ochrony zdrowia,  środowiska i  zachowaniu wartości 
posiadanych nieruchomości (szczególnie mieszkań) – prosimy por.   punkty 1.3 i 
1.4 skargi nr EK-17/09, pkt 1.5 i p. 1.9  zażalenia nr EK-104/09 oraz art. 144.2 POŚ 
(Dz.U.08.25.150). 

2.3 Dla dokonania  kompletnej  lokalizacyjnej  i  budowlanej  pacyfikacji  ludności  szcze-
gólnie w miastach, korporacje radiokomunikacyjne wprowadziły wg art. 65, pkt 3 b) 
USTAWY  (Dz.U.10.106.675)  następującą  zmianę  w  art.  29.2  pkt  15)  Prawa 
budowlanego (Dz.U.06.156.1118):
„art.  29.2   Pozwolenia  na  budowę  nie  wymaga  wykonywanie  robót  
budowlanych, polegających na:
15)  instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych 
i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych”.
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Dzięki powyższemu zapisowi, wycięto wszelkie procedury administracyjne w gminie 
oraz  zagwarantowano  korporacjom  radiokomunikacyjnym  pełną  swawolę  w  in-
stalowaniu na dachach bloków mieszkalnym, szkół, przedszkoli, domów starców itd. 
- stacji bazowych telefonii komórkowej o sumarycznej mocy emisji (NEIRP) liczącej 
dziesiątki  tysięcy  wat,  trujących  bezkarnie  mieszkańców  i  użytkowników  tych 
budowli (prosimy por.  punkty 1.3 i 1.4 skargi nr EK-17/09, pkt 1.5 zażalenia nr 
EK-104/09 i Zał. 7.

3. Uprzejme prośby do Sz. Pana Prezydenta.

3.1 Prosimy uprzejmie odrzucić nieprawdziwe wyjaśnienia swoich i ministerialnych PT 
Doradców, że Minister Środowiska wbrew przepisom o właściwości (art. 19 KPA) 
jest umocowany do wdawania rozporządzeń w zakresie sanitarnej ochrony zdrowia 
ludności cywilnej przed mikrofalowymi PEM o nadmiernej gęstości mocy, w porów-
naniu z naturalnym tłem elektromagnetycznym Ziemi (SZ ≈ 10 -6 µW/m2 – Zał. 7).

3.2 Prosimy odrzucić fałszywe i nieuprawnione (art. 19 KPA) wyjaśnienia swoich i mi-
nisterialnych PT Doradców, że normatywne, mikrofalowe PEM o parametrach wg 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003r. (Dz.U.03.192.1883, Tabl. 2, 
lp.  7)  są  probierzem i  gwarantem braku  szkodliwego  oddziaływania  na  zdrowie 
ludności wokół stacji bazowych tel. komórkowej – vide  Zał. 7.

3.3 Prosimy  odrzucić  bezsensowne  naukowo  normatywy  dla  dopuszczalnych 
mikrofalowych  PEM,  oparte  na  termicznym  efekcie  w  tkankach  organizmu, 
lansowane  przez  lobbingowy,  prywatny  klub  ICNIRP  korporacji  radio-
komunikacyjnych  w Monachium oraz  WHO.   Normatywami  tymi  został  ukarany 
naród niemiecki za zbrodnie II wojny światowej.  Polemiczne podpieranie się tymi 
termicznymi normami przez Ministra Środowiska i  Ministra  Zdrowia  jest  rażącym 
zaprzeczeniem ich konstytucyjnych misji i ślubowań (art. 151). 

3.4 W  dniu  06.08.2010r.  złożył  Sz.  Pan  Prezydent  przed  Narodem  konstytucyjną 
przysięgę,  którą  przytaczamy  dla  konfrontacji  ze  stanem prawnym wg WYKAZU 
manipulacji  prawodawczych,  załączonego  do  nin.  prośby:  „Obejmując  z  woli 
Narodu  urząd  Prezydenta  Rzeczypospolitej  polskiej,  uroczyście 
przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji,  będę 
strzegł  niezłomnie  godności  Narodu,  niepodległości  i  bezpieczeństwa 
państwa,  a  dobro  Ojczyzny  oraz  pomyślność  obywateli  będą  dla  mnie 
zawsze najwyższym nakazem”.

Jak niezbicie wynika z załączonego do nin. prośby „WYKAZU”, Konstytucja RP i Pol-
ski  Naród  są  permanentnie  poniżane  przez  Prawodawcę  a  zdrowie  i  własność 
Obywateli  zmuszonych  zamieszkiwać  wokół  stacji  bazowych  -  oddane  przez 
Prawodawcę  do  nieograniczonej  dyspozycji  tele-komórkowo-internetowego  im-
perium. 
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W związku  z  powyższymi  nieprawidłowościami,  prosimy  Sz.  Pana  Prezydenta  o 
spowodowanie  podjęcie  przez  jego  Urząd  co  najmniej  poniższych  działań 
naprawczych:

a) zainicjowanie  procesu  legislacyjnego  dla  cofnięcia  dokonanych  w  Prawie 
budowlanym manipulacji prawodawczej jak w p. 2.3 prośby,

b) złożenie w oparciu o art. 188 i 191 Konstytucji RP wniosku do Trybunału Konsty-
tucyjnego, odnośnie zbadania zgodności z art. 2; 32.1; art. 64.2; 68.1; 68.3; 68.4; 
74.1; 74.2 i 165.2 Konstytucji RP - zapisów wg art. 46.1÷46.3; art. 59.1; art. 59.5
i art. 75.1÷75.5 Ustawy z dn. 07.05.2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleko-
munikacyjnych (Dz.U.10.106.675).

Oczekując na informację o podjętych Przez Sz. Pana Prezydenta inicjatywach 
naprawczych, pozostajemy z wyrazami należnego szacunku

W imieniu Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA”

Do wiadomości:

1.     Trybunał Konstytucyjny                    
                 Sz. Pan Prezes                           
         Prof. dr B. Zdziennicki                   

                 Al. Szucha nr 12 a                          
                00-918  WARSZAWA                       

2.   Naczelny Sąd Administracyjny
               Sz. Pan Prezes 
     Prof. dr hab. R. M. Hauser 
            ul. G. Boduena nr 3/5
            00-011  WARSZAWA     

Kopia:       a/a

Załączniki:  Verte – str. 6 !   
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Załączniki:

1. WYKAZ  ważniejszych  manipulacji  w  prawie  ochrony  środowiska,  zdrowia,  prawie 
budowlanym  i  telekomunikacyjnym,  dokonanych  w  latach  2001-2010  przez  korporacje 
radiokomunikacyjne,  które pozbawiły  Polaków konstytucyjnych praw do ochrony zdrowia, 
środowiska i zachowania wartości posiadanych nieruchomości.

2. Skarga S. E. „OJCZYZNA” nr EK-17/09 z dn. 26.01.2009r., skierowana na ręce Pana Prezesa
         Rady Ministrów.

3. Zażalenie  S.  E.  „OJCZYZNA”  nr  EK-104/09  z  dn.  25.05.2009r.,  skierowane  do  Sądu 
Rejonowego w Warszawie.

4. Prof dr. hab. H. Mikołajczyk.  Pismo Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi nr PSb /4853/89 z dn. 
06.12.1989r., w sprawie szkodliwości mikrofalowych Pól Elektro-Magnetycznych (w skrócie 
PEM).

5. Prof. dr hab. W. Sedlak. „TEOLOGIA ŚWIATŁA”, str. 78÷79, wyd. CONTINUO
Radom, 1997.

6. „APEL FREIBURSKI”.  Stowarzyszenie niemieckich lekarzy IGUMED.  Sackingen/BRD, 2002 r.

7. W.  Maes.  Institut für Baubiologie und  Ökologie.  „STRESS DURCH STROM UND STRAH-
LUNG“, str. 319.  Neubern/BRD, 2005.

8. Dr Sherill Sellman/USA.  ELEKTROSKAŻENIA, HORMONY I RAK“.  Nexus, nr 1/2008.

9. Ustawa  z  dn.  07.05.2010r.  o  wspieraniu  tele-  i  radiokomunikacyjnych  korporacji  – 
Dz.U.10.106.675 (wyciąg obejmujący art. 46; art. 46.1÷46.3; art. 59.1; art. 59.5; art. 65

        i art. 75.1÷75.5).

10. Statut Stowarzyszenia Ekologicznego „OJCZYZNA“ nr R-01/06.










