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W związku z obwieszczeniem z dnia 23.02.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o nr. PLT4409 
wraz z okablowaniem i zasilaniem oraz instalacją odgromową, na terenie działki nr ewid. 155/4 
położonej w obrębie Przewodowo Parcele, gm. Gzy prosimy aby Rada Gminy Gzy poparła nasz 
sprzeciw w wykonaniu tej inwestycji.

Obawiamy się, że wykonanie wyżej wymienionej inwestycji wpłynie niekorzystnie na nasze zdrowie 
oraz zdrowie naszych dzieci.

Obawiamy się, że wykonanie wyżej wymienionej inwestycji obniży wartość naszych nieruchomości. 
Uważamy, że wykonanie masztu znacząco zmniejszy atrakcyjność okolicy, co wpłynie negatywnie na 
wartość naszych gospodarstw i działek. W związku z tym każdy z nas straci część swojego dorobku 
życiowego. Obawiamy się utraty dorobku całego życia poprzez drastyczny spadek cen nieruchomości 
będących w pobliżu planowanej SBTK.

Obawiamy się, że inwestor nie dysponuje umiejętnościami, sprzętem i urządzeniami pomiarowymi 
pozwalającymi na bieżące, rzetelne kontrolowanie wartości emisji pola elektromagnetycznego i 
promieniowania. Zgodnie z raportem Naczelnej Izby Kontroli z 2019 roku jest „brak jednoznacznych 
i przejrzystych regulacji prawnych normujących proces powstawania i modernizacji SBTK, które 
pozwalałyby już na tzw. Etapie przedinwestycyjnym(tj. przed budową lub modernizacją SBTK) 
przeprowadzenie przez kompetentny organ rzetelnej oceny ryzyka narażenia na ponadnormatywne 
PEM w bezpośrednim sąsiedztwie SBTK". Raport NIK potwierdza nasze obawy.

Ze względu na brak przejrzystych przepisów normujących powstawanie stacji bazowych telefonii 
komórkowej(raport NIK 2019r), które zapewniałyby na etapie planowania inwestycji miarodajną ocenę 
narażenia na zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne oraz kompetencje organów Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które nakładają się, a przepisy nie określają 
jednoznacznie roli jaką mają odgrywać w systemie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym. Czujemy obawę i lęk, że naszemu zdrowiu może zagrażać niebezpieczeństwo, 
a Państwo Polskie nie jest w stanie nas ochronić przed długofalowym wpływem PEM.

Mamy nadzieję, że nasze obawy są w pełni zrozumiałe ponieważ lokalizacja masztu znajduje się 
UWAGA jedyne 26m od najbliższego domostwa, tuż przy drodze gminnej, którą poruszamy się
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Mając na uwadze powyższe, wnosimy o stanowczy sprzeciw przy ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o nr. PLT4409 wraz z okablowaniem i 
zasilaniem oraz instalacją odgromową, na terenie działki nr ewid. 155/4 położonej w obrębie 
Przewodowo Parcele, gm. Gzy

Mamy nadzieję, że Rada Gminy Gzy dbając o dobro swoich mieszkańców przychyli się do naszej petycji 
i poprze nasz protest w walce o dobro nasze i naszych dzieci.
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