Uwagi do projektu do konsultacji o uprawnieniach
społeczeństwa w ochronie środowiska
18.5.2008r.
Krzysztof Puzyna
na stronie
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#180508
oryginał w formacie pdf
http://iddd.de/umtsno/bocian/PuzynaUwagi15052008S.pdf
Projekt 15.05.2008
USTAWA
z dnia ....................
o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie1)
http://mos.gov.pl/2prawo/prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/ustawy/ustawa_16.
05.2008.pdf
Projekty aktów prawnych - do konsultacji społecznych
Projekty ustaw
Projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie (projekt roboczy,
będzie podlegać dalszym pracom legislacyjnym)
- termin przesyłania uwag: 23.05.2008
- departament odpowiedzialny za przygotowanie projektu: DOOŚ
- adres, pod który można przesyłać uwagi: Ewa.Florkiewicz@mos.gov.pl

Dipl.-Ing. Krzysztof Puzyna
Hütten 118, 20355 Hamburg,
Tel. 004940 342797
webmaster@iddd.de
dodane przeze mnie uzupełnienia są pogrubione i powiększone.
(Str. 6 dok. .pdf z16.05.08) Art. 9. 1. Udostępnieniu, o którym mowa w art.
8, podlegają informacje w formie pisemnej, wizualnej, dźwiękowej,
elektronicznej, baz danych lub innej formie materialnej, dotyczące:
(...)
2) emisji, w tym

pól mikrofalowych, odpadów radioaktywnych,

a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na
elementy środowiska, o których mowa w pkt 1;
Uzasadnienie
Ekspozycja polami mikrofalowymi dotyczy środowiska całej Polski
dlatego powinna być wymieniona na pierwszym miejscu.

(Str. 28 dok. .pdf z16.05.08) Art. 52. 1. Informacje zawarte w prognozie

oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny
być dostosowane do stanu

neutralnej współczesnej

wiedzy* i
metod oceny, zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego
dokumentu oraz umiejscowienia etapu przyjęcia danego dokumentu w
procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym
dokumentem.

* obowiązek decydującego wartościowania
wiedzy niezależnej od interesów przemysłu na
zasadzie - po pierwsze nie szkodzić - Primum non
nocere.
Uzasadnienie:
Według najnowszego raportu niezależnych i uczciwych naukowców
bioinitiative.org i inni, wiedza na temat skutków stałej ekspozycji
mikrofal na ludzi zależy od źródeł jej finansowania!
Porównaj
Albany, New York, US-Raport: międzynarodowe limity PEM nie są
bezpieczne !, art. po polsku
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#bio
Większość prac dofinansowanych pośrednio i bezpośrednio przez
przemysł telefonii komórkowej nie udowadnia szkodliwości ekspozycji
o takich samych parametrach technicznych.
Większość badań epidemiologicznych z okresu przed inwazją stacji
bazowych telefonii komórkowej, a więc w latach gdzie można było
porównać zdrowie ludzi żyjących na obszarach wolnych od
napromieniowania polami mikrofalowymi z ludźmi stale
napromieniowanymi wskazują w prawdziwych badaniach
długofalowych (10 -15) lat straszne szkody.
Patrz
Analiza 1500 badań radzieckich przez zespół profesora Karla Hechta Niemcy

krótki opis po polsku:
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#76
oryginał po niemiecku:
http://iddd.de/umtsno/rus.htm
oraz choroba mikrofalowa
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#73

Aktualne, współczesne badania nie dofinansowane przez przemysł
telefonii komórkowej potwierdzają takie oddziaływania.
porównaj
dowody Profesor Hardell i inni - dowody utajnionego wpływu
przemysłu telefonii komórkowej na wyniki badań naukowych. (po
angielsku)

- Hardell et al, Secret Ties to Industry and Conflicting Interests in
Cancer Research
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#lenn
- USA, Lloyd Morgan, Director of the Central Brain Tumour Registry of
the US: Cordless Phones Radiation Causes Brain Tumors
http://iddd.de/umtsno/interphone.htm#loyd
oraz
- Prof. Dakowski, Katastrofa w Czarnobylu a rzetelność naukowa
http://iddd.de/umtsno/bocian5.htm#aufpl
Porównaj Związki przyczynowe
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/hum2.htm#50
(Str. 51 dok. .pdf z16.05.08) Rozdział 8
Decyzja końcowa zezwalająca na realizację przedsięwzięcia dla

ochrony ludności przed korupcją uwzględnia
konsultacje społeczne.
Właściwy organ wydaje decyzję, o której mowa w art. 63 ust. 1 oraz art.
71 ust. 2 i 3, w stosunku do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących znacząco

uwzględniając
konsultacje społeczne. Brak akceptacji inwestycji
po konsultacjach społecznych musi powodować
decyzję o referendum lokalnym ludności, której
wnioskowana inwestycja dotyczy bezpośrednio.
oddziaływać na obszar Natura 2000

Uzasadnienie
Na polu uzyskiwania decyzji o budowie stacji bazowych telefonii
komórkowej jest od lat widoczny trend wyłudzania lub kupowania
pozwoleń i napromieniowania przymusowego ludności bez jej zgody z
powodu korupcji urzędów i urzędników.

Ilustracją tego trendu była korupcja rządu Kaczyńskiego z PISu
widoczna w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 sierpnia 2007 roku.
Za to rozporządzenie jest bezpośrednio odpowiedzialny lobbysta
poseł PIS Mężydło, pani dyrektor Irena Mazur z departamentu ocen
(DOOŚ) i oczywiście ówczesny Minister Ochrony Środowiska prof.
Szyszko
Patrz
Marian Kłoszewski, Szyszko jak Mężydło, zawiadomienie do
prokuratury o przestępstwie.
dok. oryg.
http://iddd.de/umtsno/bocian/Mezydlo.doc
strona:
http://iddd.de/umtsno/bocian.htm#zawi
krytyka pani Mazur i rozporządzenia RRM Dz.U.2007 nr 158
http://iddd.de/umtsno/odpsejm/rrm21082007.htm
Urzędnicy w całej Polsce latami nie byli w stanie odróżnić dokumentów
fabrycznych producentów od podrobionych przez inwestora, dopiero
autor, prywatny badacz, inżynier Krzysztof Puzyna odkrył w lutym 2008
roku masowe, wieloletnie fałszerstwa dokumentów danych
technicznych stacji bazowych telefonii komórkowej - co właściwie
było zadaniem NIKu - patrz przykład z Kamieńca Ząbkowickiego 29.4.
2008 r. Rodzina Kozyra, Krzysztof Puzyna wniosek o wznowienie
postępowania, .pdf, 363,5 KB
http://iddd.de/umtsno/kamieniecZabk/KZdocs/KZwznowienieS.pdf
Dla ochrony przed korupcją urzędników i urzędów będącej faktem
udowodnionym - patrz np.: skazanego przez sąd byłego Prezydenta
Poznania Grobelnego - ludność musi mieć wpływ decydujący na
ostateczne decyzje przy lokalizacji stacji bazowych telefonii
komórkowej. To chodzi o życie ludności!
Ministerstwo Środowiska powinno robić ustawy, które nie są
sprzeczne z polską konstytucją, w której ochrona zdrowia jest wpisana
jako prawo podstawowe.

"Art. 38. Konstytucji RP
Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną
ochronę życia.
Art. 39.
Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody."
Wymuszoną ekspozycję promieniowania elektromagnetycznego

mającego wpływ na życie i zdrowie rodzin może tylko dozwolić
większość ludności, której taka ekspozycja dotyczy i to na własne
ryzyko.
z pozdrowieniami z Hamburga
Diplom Ingenieur Maschinenbau
Krzysztof Puzyna
Hütten 118, 20355 Hamburg,
Tel. 004940 342797
webmaster@iddd.de

