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Dotyczy ignorowania przez Premiera kwestii realnego zagrożenia dla zdrowia, życia,

mienia płynącego z działania nielegalnych w większości stacji bazowych telefonii komórkowych

oraz lekceważenia zjawiska pedofilii a ponadto mamy do czynienia z jednym z największych

zamachów na demokratyczny ustrój państwa polskiego oraz korupcją państwa polskiego w

związku z projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Nie ma już wątpliwości, iż pora podjąć zmasowane działania przeciwko Prawu i

Sprawiedliwości albowiem ludzie przy stacjach bazowych telefonii komórkowych chorują i

umierają masowo a Premier nie chce podjąć tematu. W zaistniałej sytuacji jeżeli państwo
rządzone przez PIS niereaguiace na zgłaszane svgnałv o zachorowalności i śmiertelności w
svtuacii. w którei Dodmiotv telekomunikacvine fałszuia dokumentacje. popełniają przestępstwa
z art. 90 ustawy prawo budowlane chce ograniczenia prawa własności oraz wyłączenia

obywateli Polski oraz stowarzyszeń z procesu budowy stacji bazowych to nie pozostawia
złudzeń, iż mamy do czynienia z korupcją na niespotkaną dotychczas skalę. Proponowane
zmiany idą przeciwko obywatelom albowiem państwo dąży do zapewniania prywatnym
podmiotom gospodarczym jeszcze większego zysku kosztem życia ludzkiego. Jak w tej sytuacji
postrzegać działania między innymi Państwowego Instytutu Łączności kierowanego przez dr
inż. Jerzego Żurka powiązanego z telekomunikacyjnymi firmami i na dodatek organizującego
konferencję gdzie zaprasza się tylko tych co reprezentują również interes w/w. ]ak Profesor
Aleksander Sieroń oraz Andrzej Krawczyk mają negować mity medyczne jak te osoby nie

prowadzą badań epidemiologicznych i tym samym nie mają wiedzy z tego zakresie. Oczywiście
Pan Żurek nie zaprasza tych naukowców, którzymówi o szkodliwości bo nie leży to w interesie
jego mocodawców.



Objawy i zagrożenia

Elektrosmog jest niewyczuwalny przezzmysły człowieka. Nie widzimygo, więc wydaje nam
się, że problem nie istnieje — twierdzi prof Dominique Belpomme, onkolog kliniczny z paryskiego
Uniwersytetu Rene Descartesa.

Światowa Organizacja Zdrowia zalicza energię elektromagnetyczną (PEM) do najbardziej
powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczajqcych nasze środowisko. Od
2011 uznaje się ją za „mozliwie rakotwórczq". — Bez wątpienia mamy do czynienia z cichą
epidemią — jednoznaczniestwierdzaprofesor.

Ból i zawrotygłowy, zmiany skórne, zaburzenia czucia, problemy z koncentracją, pamięcią,
utrzymaniem równowagi, bóle mięśni, szumy w uszach i poczucie gorąca w jego okolicach
bezpośrednio po rozmowie telefonicznej, nadwrażliwość słuchowa, a czasem także bezsenność,
objawy lękowe, depresja — to objawy tzw. nadwrażliwości elektromagnetycznej, na którą cierpi 2—

10% Europejczyków. Choroby, której leczenie przypomina epilepsję lub Alzheimera. — Możemy
jedynie łagodzić jej objawy, ale nigdy nie uda nam się wyleczyćjej całkowicie — przekonuje prof

. Belpomme.

Prof. Belpomme wKrakowie przedstawił wyniki dziesięcioletnich badań nad tą chorobą.
Sprawa wygląda poważnie: — Wśród 1200 przebadanych przeze mnie osób. u aż 70 proc.
elektrosmoa spowodował zakłóceniaw przepłvwie krwi do mózau.

jego obawy o wpływ PEM na zdrowie człowieka potwierdza także prof Alicja Bortkiewicz z
łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy: — &zzvko zachorowania na raka u osób, które korzvstaia z
telefonów komórkowych dłużei niż 10 lat, wzrasta o 50 proc. Ten procent powieksza sie o koleine
3—0. ieśli telefon przvkładamv zawsze do teao sameao ucha.

W dniu 22.03.2018 roku na konferencji prasowej we Włoszech przedstawiono wyniki
największych na świecie badań in Vivo dotyczących wpływu PEM od SBTK (tzw. dalekiego pola)

Wyniki potwierdziły wpływ PEM na rozwój nowotworów, jak również zmian
nienowotworowychw obrębie mózgu i serca oraz wpływ na rozwój płodu.

httDs://ehtrust.or2/worlds-largest-animal-studV—on-cell-tower-radiation-confirms-cancer-Iink/



W świetle powyższego jeżeli Premiera nie obchodzi ludzie życie oraz zdrowie a Ministra

Cyfryzacji interesuje tylko interes telekomunikacyjnych firm to powinno się to publicznie

przekazać aby w następnym roku wyborczym Polacy wiedzieli jak PIS a w szczególności Pan

jarosław Kaczyński ulega bogatympodmiotomgospodarczymalbowiem zapewne jego nieżyjący

brat świętej pamięci Pan Prezydent Lech Kaczyński nie pozwoliłbv na przeiecie kontroli nad

państwem.

W związku z powyższym w związku z proponowaną zmianą w ustawie prawo
budowlane cytuje;

w art. 29 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji

radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych, a także rozbudowa lub przebudowa obiektu

budowlanego dokonana na skutek umiejscowienia na nim antenowych konstrukcji wsporczych lub

instalacji radiokomunikacyjnych„ przy czym:

a] antenowa konstrukcja wsporcza, rozumiana jako konstrukcja wsporcza służąca do

instalowania na niej instalacji radiokomunikacyjnych,

b) instalacja radiokomunikacyjna, rozumiana jako instalacja składająca się z anten i

innych urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo

telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1954), wraz z osprzętem, szafą telekomunikacyjną lub

innymi urządzeniami, w tym zasilającymi w energię elektryczną [takimi jak linia lub kabel

energetyczny), w szczególności instalacja radiokomunikacyjna, o której mowa w art. 122a ust.

1ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn.

zm.?)

— nie stanowią obiektu budowlanego Iubjego części, ani urządzeniabudowlanego;”;

W świetle powyższego mogę tylko przywołać wyrok NSA ll OSK 613/17 z dnia

15.12.2017 roku gdzie podkreślono, że cytuje;

Przepis art. 124 ust. 2 Pr.ochr.środ. definiujący miejsca dostępne dla ludności, nie może być

traktowany w świetle przepisów prawa cywilnego [art. 140, 143, 144 k.c.), jako przepis legalnie

ograniczający konstytucyjne prawo własności właścicieli [użytkowników wieczystych)
nieruchomości znajdujących się w otoczeniu nowej stacji bazowej telefonii komórkowej,

pozbawiając ich prawa do udziału w postępowaniu wynikającego z art. 28 ust. 2 Pr.bud.



Prawo inwestorastacji bazowej telefonii komórkowej do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane, nie może też być inaczej [szerzej] rozumiane niż to prawo innych inwestorów, co
zdaje się dla autora skargi kasacyjnej nie być takie oczywiste, skoro w skardze kasacyjnej pisze (5.

5): "WSA w swoim wyroku zdaje się chronić dobro mniejsze — prawo właściciela do potencjalnej

zabudowy terenu w miejscach, które w większości przypadków nie będą nigdy zabudowane,

dobrem większym, jakie stanowi dla społeczeństwa inwestycja celu publicznego z zakresu

łączności ". Pogląd ten najlepiej świadczy o tym jak inwestorzy stacji bazowych telefonii

komórkowej rozumieją art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Należałoby tu przypomnieć autorowi skargi kasacyjnej art. 32 Konstytucji RP oraz art. 31

ust. 3 Konstytucji stanowiący w jakich tylko przypadkach mogą mieć miejsce ograniczenia w

zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw. Niestety doszło do takiej sytuacji, jak w tej

sprawie, że to organy administracji architektoniczno-budowlanej muszą chronić interesy

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania

obiektu, przed inwestorami stacji bazowych telefonii komórkowej, próbujących realizować te

przedsięwzięcia bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce ograniczyć prawa gwarantowane przepisami

Konstytucji RP i wykluczyć obywateli Polski i to dla prywatnychpodmiotów gospodarczych.

Po drugiewskazanow projekcie; że cytuje;

w art. 30 po ust. 3 dodaje się ust. Bo w brzmieniu:

„3a. Do zgłoszenia, o ile jest wymagane, wykonywania robót budowlanych polegających na

instalowaniu urządzeń, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 15, będących instalacjami

radiokomunikacyjnymi, z wyjątkiem radiolinii, należy również dołączyć:

1) oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalności, o którejmowa w art. 14 ust. 1 pkt2 lub pkt 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna

nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2018

r. poz. 2081]

W tym miejscu można zacytować znowu wyrok NSA z dnia 15.12.2017 roku gdzie

podkreślono,że cytuje;

Nie można również za trafny uznać zarzutu skargi kasacyjnej naruszenia zaskarżonym

wyrokiem ; 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzeniaRady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie



przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż w istocie główne przyczyny

wydania decyzji na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 2 i 4 Pr.bud. są złożone i ocena organów, iż w tym

przypadku inwestycja zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w art. 29 ust. 3 Pr.bud.,

wynikała wyłacznie 2 oceny Kwalifikacji Przedsiewziecia przedstawionejprzez inwestora.

Nie można czynić zarzutu z tego, że właściwy organ odmiennie ocenia materiał dowodowy

i wnioski z tego wynikające, niż sam inwestor. W przypadku budowy stacji bazowej telefonii

komórkowej ocenie organów, nie tyle podlega kształt architektoniczny tego obiektu, co zasięg

emisji i natężenie fal elektromagnetycznych w poszczególnych miejscach w otoczeniu stacji

bazowej, a są to parametry techniczne, których nie można ocenić "gołym okiem". Emisja fal
elektromagnetycznych jest zjawiskiem fizycznym niewidzialnym i nieodczuwalnym dla otoczenia,

nie respektującym granic nieruchomości.

Powyższa zmiana znowu wskazuje na chęć ograniczenia prawa obywateli Polski oraz

stowarzyszeń i przekazanie olbrzvmiei władzvDroiektantowi i th samvm inwestorowi.

Ponadto w projekcie wskazano cytuje;

Art. 11. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska [Dz. U. z 2018 r. poz.

799, z późn. zm.) wprowadza się następującezmiany:

w art. 122a:

1. w ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3] każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy

nieruchomości skutkującego zmianamiw występowaniu miejsc dostępnych dla

ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia. ";

Kolejne zmiany naruszające art. 64 ust 3 Konstytucji RP albowiem zamierza się wprowadzić

ograniczenia w istocie własności dla prywatnych inwestorów telekomunikacyjnych.

Po czwartew projekcie stwierdzono; że cytuje;

„Art. 122. 1 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy pól

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 2. W

rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone: 1) zróżnicowane poziomy pól

elektromagnetycznych dla: a) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, b) miejsc

dostępnych dla ludności; 2) zakresy częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa



się parametryfizyczne, charakteryzująceoddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko,

do których odnoszą się poziomy pól elektromagnelycznych, zgodnie z wytycznymi organów Unii

Europejskiej wsprawie ograniczenianarażenia ludności na pola elektromagnetyczne;

W świetle powyższego winno być po przeprowadzeniu badań epidemiologicznych w

Polsce albowiem nie można zmieniać normw sytuacji, w której takie badania nie istnieją.

Reasumując zwracam się do Premiera aby wwolnym czasie wskazał;

Czy Pan jarosław Kaczyński wie o planowanym zamachu na demokratyczny ustrój

państwa polskiego i przekazaniu nieograniczonej władzy podmiotom

telekomunikacyjnym?

Czy próba wyłączenia obywateli Polski oraz stowarzyszeń z procesu budowy stacji

bazowych zostanie publicznie potwierdzona Przez Premiera aby w przyszłorocznych

wyborach każdymiał świadomośćgdzie zmierza PIS i jak głosować?

Czy ograniczenie prawa własności wiąże się z konkretnymi sumami z zysków, które

przekażą telekomunikacyjniinwestorzy.

Czy próba zwolnienia telekomunikacyjnychfirm z opłat legalizacyjnych oraz kar z tytułu

nielegalnego użytkowania ma podłoże korupcyjne albowiem straty skarbu państwa

wynosić będą setkimilinów złotych.

Czy planowane zmiany w sytuacji, w której nie istnieia dowodvnaukowe potwierdzaiace

bezpieczeństwo obecnie użvwanei technologii przv masowo skarżacei sie ludności w

Polsce ma podłoże korupcyjnea jeżeli tak to na ile wyceniono życie obywatelaPolski.

Reasumując tylko otwarta wojna 2 Prawem i Sprawiedliwością pozostaje obywatelom Polski

więc proponuje Premierowi zmianę ustawy i wprowadzenie zapisów, iż budowa stacji bazowej

telefonii komórkowej w określonym miejscu jest dopuszczalna po wyrażeniu zgody lokalnej

społeczności ieżeli to iei ma służvć.

lednocześnieorganizaciazłożv zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez

Ministra Cvfrvzacii albowiem proiekt jest współtworzonv z firmami telekomunikacvinvmi i ma

na celu przeiecie kontroli nad państwem.

Do wiadomości;

1.

2.

Pan Andrzej Duda Prezydent RP.

Pan Marek Zagórski Minister Cyfryzacji.



3. Pan JarosławKaczyński Prezes PiS wraz z osobnym pismem.

W załączeniu pismo MinisterstwaZdrowia.


