W zwiqzku z otrzymanq prosbq o interwencje, dzialajqc na podstawie
ustawy z dnia 9.05.1996r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora, celem
wyjasnienia przedstawionej sprawy skierowalam interpelacje do Prezesa Rady
Ministrow - kserokopia pisma w zalqczeniu.
0 uzyskanej odpowiedzi zostanie Pan powiadomiony.
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Na podstawie art. 192 ust. 3 Regulaminu Sejmu sktadam na rece Pana
Marszakka interpelacje do:
Pana PREMIERA
Jaroshwa Kaczynskiego

w sprawie planow zmian przepisow ustawy Prawo Ochrony Srodowiska dotyczqcych
budowania stacji bazowych telefonii komorkowych

Szanowny Panie Premierze!
Wstuchujqc sie w opinie dotyczqce planowanych zmian w ustawie Prawo
Ochrony Srodowiska oraz przepisow wykonawczych powstaje wiele wqtpliwosci
odnosnie ich zasadnosci. Krytyczne poglqdy dotyczq kwestii, ze zmiany bedq
korzystne jedynie dla komercyjnych firm telekomunikacyjnych, a uniemozliwiac bedq
lokalnym spdecznosciom skuteczne dziaiania zapobiegajqce budowaniu
zagrazajqcych srodowisku stacji bazowych telefonii komorkowych.
Z opinii wynika, iz w mysl planowanych zmian, przedsiewziecia te mogtyby byc
realizowane bez koniecznosci opracowywania raportow o oddziatywaniu na
srodowisko, co doprowadzitoby do tego, ze operatorzy sieci telefonii komorkowych
mogliby w praktyce instalowat5 anteny w dowolnych miejscach. Natomiast efektem
wprowadzenia nowych przepisow bykoby zwiekszenie emisji promieniowania
elektromagnetycznego jednoznaczne ze zwiekszeniem narazenia na jego szkodliwe
dziaianie na zdrowie ludzi i srodowisko.
Oburzenie przeciwnikow tych zmian wywotaio stanowisko Ministra Srodowiska
mowiqce, ze z jednej strony majq one na celu dostosowanie do standardow unijnych,
a z drugiej utatwiajq sieciom komorkowym ~ozbudowe sieci komunikacji
bezprzewodowej, gdyz do tej pory rozbudowe blokujq ogromne ilosci odwdan i skarg
obywateli RP. Daje to niestety podstawe do wnioskow, ze Minister moze dziatac na
korzysc firm a nie zaniepokojonych mieszkancow.
Ogolnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziatania Elektroskazeniom ,,Prawo do
Zycia" powduje sie na wyniki badan wskazujqce, ze w obrqbie stacji bazowych

istnieje wieksza zachorowalnosc i umieralnosC ludzi (np. Stupsk, Rybnik, Zory), a
pomimo wielu protestow nie przeprowadzono w tych miejscach odpowiednich badan
medycznych. Gremia wybitnych naukowcow postulujq rowniez pilne zajecie siq
przez rzqdy panstw problemem pola elektromagnetycznego i jego szkodliwosci.
Z uwagi na powyisze prosze o odpowiedz:
I)Czy projektowane zmiany naruszajq ochrone zycia i zdrowia ludzi, bqdqc
jednoczesnie sprzyjajqcymi jedynie dla komercyjnych firm telefonii
komorkowej?
2) Czy Pan Premier zauwaza problem, ktory nalezatoby podjq6
i przeprowadzic badania medyczne na temat szkodliwosci promieniowania
elektromagnetycznego dla zdrowia ludzi, rowniez w porozumieniu z innymi
krajami?

