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Szanowny Panie Ministrze! 
Dzialajqc na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora, 

w miqzku z otrzymanq prosbq o interwencje, zwracam siq do Pana Ministra 
o zapoznanie siq z zalqczonym pismem Stowarzyszenia ,,Prawo do zycia" 
opisujqcego problem mieszkancow Zor. Operatorzy sieci komorkowych w tyrn 
miescie naruszyli przepisy prawa ochrony srodowiska oraz budowlane 
(W zalqczeniu pismo Wojewodzkiego lnspektoratu Ochrony Srodowiska 
w Katowicach). 

Proszq zatem o zapoznanie siq z problemem, dzialania nadzorcze oraz 
podjqcie postqpowania bqdz powiadomienie o ewentualnym naruszeniu prawa 
odpowiednie instytucje. 

Podobny problem z operatorami sieci komorkowych rowniez zaistnial w Pile. 
Zgodnie z art. 32 oraz art. 53 ustawy Prawo ochrony srodowiska Prezydent Miasta 
Pity mial obowiqzek podania do publicznej wiadomosci wniosku inwestora 
informujqc spoleczenstwo, iz w terminie 21 dni mozna sktadac uwagi i wnioski. 
Wynika, ze zarowno w aktach jak i na stronie internetowej brak odpowiedniej 
informacji. 

Istniejq rowniez podejrzenia o wspolpracy Prezydenta Miasta Pity z Era Gsm. 
Zostalam poinformowana, ze Pan Jerzy Dylejko i ~ H n i  Malgorzata Adamska zostali 
swiadomie i celowo wykluczeni z postqpowania, pomimo, ze organ administracji 
publicznej wiedzial, ze sq stronq postqpowania z uwagi na to, ze dzialki tych osob 
znajdujq siq w obszarze oddziatywania obiektu. 

Dotarly rowniez do mnie informacje, ze organ I instancji nie zapoznal siq 
w ogole z raportem oddziatywania na srodowisko. W raporcie czytamy, ze 



,,nie tworzy sie obszaru ograniczonego uzytkowania dla modernizowanego obiekt~~", 
a w sytuacji opisanej w Pile nie chodzilo o moderr~izacje a nowq inwestycje. 

Wyjasnierlie tych sytuacji, zarowno dla Zor jak i dla Pily, ma ogromne 
znaczenie dla ich mieszkancow. Ostatnio coraz wiecej dociera sygnalow o lamaniu 
prawa ochrony srodowiska i prawa budowlanego przez operatorow sieci 
komorkowych. Mieszkancy sq zatrwozeni dorr~niemanq wspolpracq wladz 
samorzqdowych z wladzami operatorow komorkowych,' gdyz tym samym zagraza 
to ich zdrowiu i srodowisku. 

W zwiqzku z powyzszym prosze Pana Ministra - Prokuratora Generalnego 
o zapoznanie sie z problemami zaistr~ialymi w Pile i ~orach,  podjecie odpowiednich 
dzialan, bqdz powiadomienie odpowiednich instytucji. 
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