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ODWOŁANIE
od DECYZJI Wójta Gminy Racławice z dnia 12.09.2022 roku o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
o nominale MIC7001_E na dz. Ewid.129 w obrębie Dołońce wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
W

imieniu

wszystkich

mieszkańców

Dosłońca

(za

wyjątkiem

rodziny

udostępniającej teren pod budowę) wnosimy niniejsze odwołanie sprzeciwiając się
ustalonej lokalizacji ww inwestycji w centrum Dosłońca, polegającej na umieszczeniu
anten stacji bazowej telefonii komórkowej na maszcie o wysokości 56 m które
emitować będą fale elektromagnetyczne o dużej mocy stanowiąc zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców Dosłońca oraz dla środowiska naturalnego, bo inwestycja
ta, może znacząco oddziaływać na środowisko.
Wnioskodawca nie udokumentował dostatecznie braku ww zagrożeń i tak:
1. Wnioskodawca – P4 Sp. z o.o. nie przedłożył dokumentów, że anteny te
zostały wprowadzone do obrotu i mogą być udostępniane na rynku
polskim.
Nie ma więc pewności, że zapisane w kartach katalogowych informacje o
antenach, zasilaczach i innych urządzeniach są prawdziwe przez co można zakładać
że anteny te mogą emitować fale elektromagnetyczne o dużej mocy stanowiąc
zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców Dosłońca oraz dla środowiska
naturalnego.
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Obowiązek stosowania wyłącznie wyrobów dopuszczonych do obrotu wynika z:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 88 z
dnia 4 kwietnia 2011 r.) z późniejszymi zmianami oraz z prawa budowlanego wg:
Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz.
2351).
2. Podstawowe dokumenty – np. przedłożone karty katalogowe anten nie są sporządzone
w języku kraju, w którym te anteny mają znaleźć zastosowanie – tzn w języku polskim.

Obowiązek sporządzania dokumentów w języku kraju w którym wyroby
budowlane znajdują zastosowanie wynika jednoznacznie z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L 88 z dnia 4
kwietnia 2011 r.) z późniejszymi zmianami, oraz ustawy o języku polskim (Ustawa z
dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 1999 Nr 90 poz. 999 + tekst
jednolity. Dz.U. 2021 poz. 672.
Obowiązek sporządzenia dokumentów w języku kraju w którym wyroby budowlane
znajdują zastosowanie wynika również z faktów, że producenci wytwarzają różne
wyroby budowlane o bardzo zbliżonych nazwach ale różniące się radykalnie
właściwościami i ceną co często prowadzi do pomyłek lub nadużyć.

3. Wnioskodawca – P4 Sp. z o.o. nie uwzględnił wpływu anten umieszczonych na
maszcie o wysokości 35 m zlokalizowanym w odległości 90 m od rozpatrywanej
lokalizacji stacji P4. Uzyskaliśmy od Starosty Powiatu Miechowskiego zapytaniu o
aktualne moce powyższych anten odpowiedź, że o 5 zainstalowanych na tym
maszcie antenach nie ma żadnych informacji i że wnioskodawca o wydanie decyzji o
warunkach lokalizacji nowej stacji bazowej telefonii komórkowej powinien
przedstawić wiarygodne i rzetelne informacje na ten temat.
Nie rozpatrzono więc, czy moc tych istniejących anten nie powinna być zsumowana
z mocą anten na projektowanej wieży PLAY – co może mieć wpływ na stopień
oddziaływania PEM, np. znacząco oddziaływać na środowisko.
W

związku

z

powyższym

uważamy,

że

przedstawiona

przez

wnioskodawcę dokumentacja jest niekompletna i niewłaściwa a więc
DECYZJA Wójta Gminy Racławice z dnia 26.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - budowę stacji bazowej telefonii komórkowej
dla P4 Sp. z o.o. powinna być UCHYLONA o co prosimy w imieniu
mieszkańców DOSŁOŃCA.
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