Bielsko-Biała, dnia 8 sierpnia 2014 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

Mieszkańcy dzielnicy Goje w Ustroniu (Powiat Cieszyński, Województwo Śląskie)
bezskutecznie wyrażali swój sprzeciw przed organami władzy samorządowej wobec
planowanej budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Plus BT-20623_2 przy ulicy
Cieszyńskiej 49 na terenie działki 876/4.
Mają szereg zastrzeżeń co do przedmiotu inwestycji oraz sposobu postępowania
administracji samorządowej szczebla miejskiego i powiatowego w procesie decydowania
o przyznaniu pozwolenia na budowę stacji bazowej.
Zwrócili się do mnie jako radnego Sejmiku Śląskiego o pomoc w tej sprawie. Uznałem, że
Państwo możecie pod względem merytorycznym i prawnym ocenić zasadność
argumentów Mieszkańców. Bardzo o to proszę.
Przytaczam zasłyszane skargi i opinie. Mieszkańcy utrzymują, że:
1. Pomimo faktu, że ich nieruchomości sąsiadują bądź są usytuowane bardzo blisko w/w
działki, zostali wykluczeni jako strony w postępowaniu administracyjnym. Podstawą
tego wykluczenia była „Analiza oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji”,
wykonana na zlecenie Inwestora. Zdaniem Mieszkańców opracowanie jest nierzetelne
i narusza postanowienia Ustawy o Ochronie Środowiska, o czym będzie dalej.
2. Zostali nieskutecznie poinformowani przez Urząd Miasta Ustronia o planowanej
inwestycji. Posłużono się w tej sprawie wyłącznie obwieszczeniem na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zainteresowani dowiedzieli się o inwestycji
bardzo późno i nie mięli możliwości złożenia sprzeciwu w stosownym czasie.
3. Moc planowanej stacji przekracza stukrotnie normatywy Europejskiego Instytutu Norm
Telekomunikacyjnych. Planowana stacja bazowa ma mieć sześć anten zawieszonych
na wysokości 31,3 m. Trzy anteny mają emitować w paśmie 900 MHz, a trzy w 1800
MHz. Trzy anteny mają mieć moc około 3100 Watów, a trzy po około 7300 Watów,
czyli łącznie stacja ma mieć około 31kW mocy. Tymczasem Normatywy Europejskiego
Instytutu Norm Telekomunikacyjnych mają stanowić, że maksymalna moc stacji
bazowych nie może przekraczać 320 watów. Oznacza to, że moc planowanej stacji
będzie przekraczać te normatywy stukrotnie.
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4. Inwestycja jest sprzeczna z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) i ma to wynikać z postanowienia Artykułu 3
ustawy. Przytoczę jej fragmenty, które zdaniem Mieszkańców świadczą
o niezgodności inwestycji z prawem:

Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;
18) polach elektromagnetycznych – rozumie się przez to pole elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;
28a) poziomie informowania – rozumie się przez to stężenie substancji w powietrzu, powyżej
którego istnieje zagrożenie zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na
działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności, w przypadku którego niezbędna jest
natychmiastowa i właściwa informacja;
49) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może
pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi
sposobami korzystania ze środowiska.

Mieszkańcy uważają na podstawie powyższych definicji, że planowana inwestycja
degraduje wartość nieruchomości w jej pobliżu. Stacja bazowa nie tylko może być
szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska i może powodować szkodę
w dobrach materialnych, ale faktycznie będzie szkodliwa dla zdrowia ludzi, dla stanu
środowiska i spowoduje znaczne szkody w dobrach materialnych osób mieszkających
w sąsiedztwie planowanej stacji bazowej, gdyż ich nieruchomości znacznie stracą na
wartości.
Stacja bazowa oszpeci krajobraz, czyli pogorszy walory estetyczne dzielnicy Goje.
5.

Stacja bazowa jest zagrożeniem dla zdrowia osób mieszkających w jej pobliżu.
Badania przeprowadzone w różnych miejscach na świecie dotyczące oddziaływania
stacji bazowych na zdrowie osób mieszkających w jej otoczeniu, nawet do 1500
metrów od stacji, wykazują że zachorowalność na choroby nowotworowe jest u tych
ludzi czterokrotnie wyższa niż osób mieszkających poza oddziaływaniem stacji
bazowej.
Ponadto, wśród ludności eksponowanej na działanie pól wysokiej częstotliwości,
notowane są objawy subiektywne takie jak: zaburzenia snu, bezsenność, bóle
i zawroty głowy, nudności, brak możliwości skupienia i koncentracji, częściowa utrata
pamięci, pogorszenie wzroku, zmiana ciśnienia krwi, migreny, zmęczenie
nieadekwatne do wysiłku (objaw często występujący u dzieci i młodzieży), osłabienie,
zakłócenia w działaniu rozrusznika serca, zaburzenia równowagi, choroby mózgu
(szczególnie narażone są dzieci), zaburzenia równowagi hormonalnej, bezpłodność,
demencje. Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC – The
International Association for Research on Cancer) doszła do wniosku, że
promieniowanie częstotliwością radiową, w tym promieniowanie z masztów telefonii
komórkowych, jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.”

6.

Planowana inwestycja ma być sprzeczna z art. 144 ustawy:


Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów
jakości środowiska.



Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna,
z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości
środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.

Eksploatacja stacji bazowej narusza art. 144 ustawy, ponieważ emisja pola
elektromagnetycznego ingeruje w środowisko sąsiadujące ze stacją między innymi
w ten sposób, że zdegraduje wartości nieruchomości znajdujących się w pobliżu
działki, na której powstanie stacja bazowa, a ponadto narazi osoby tam przebywające
na szkodliwe dla zdrowia oddziaływanie pola elektromagnetycznego i znacznie
pogorszy komfort i jakość ich życia.

Serdecznie proszę Państwo o skontrolowanie przedmiotowej sprawy i zweryfikowanie
uwag Mieszkańców dzielnicy Goje w Ustroniu.

