Wilamowice, 27.05.2020r.

Podmiot wnoszący petycję:
KOMITET „STOP masztom i SG
wgm. Wilamowice"
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Reprezentowany przez:

Starosta Bielski
Pan Andrzej Płonka
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: protestu wobec realizacji planowanej inwestycji pod nazwą „budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej w postaci stalowej wieży kratowej na fundamencie płytowym z instalacją anten
sektorowych i radioliniowych wraz z urządzeniami sterującymi na działce nr 3009 vj Wilamowicach".
Petycja wnoszona jest w imieniu Podmiotu wnoszącego petycję, jak też w Imieniu osób trzecich,
które podpisały się pod petycją.

W związku z planowanym zamierzeniem Inwestycyjnym dotyczącym: „budowa stacji bazowej
telefonii komórkowej w postaci stalowej wieży kratowej na fundamencie płytowym z instalacją anten
sektorowych i radioliniowych wraz z urządzeniami sterującymi na działce nr 3009 w Wilamowicach",
opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej w dniu
30.04.2020 r., zawiązał się komitet „„STOP masztom i 5G w gm. Wilamowice".
Składamy stanowczy protest wobec powyższego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w
naszej Gminie. Planowana inwestycja będzie stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, walorów
środowiskowych, krajobrazowych i estetycznych okolicy.
Inwestycja została określona przez projektanta, iż nie zalicza się do przedsięwzięć mogących
zawsze lub mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko. Jednakże nie zostało to
potwierdzone żadnymi faktycznymi, konkretnymi materiałami dowodowymi. Ponadto w niedalekiej
odległości od planowanej inwestycji, znajdują się urządzenia telefonii komórkowej, zainstalowane na
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wieży kościoła w Wilamowicach (odległość ok. 800 m), a także na kominie budynku fabryki w centrum
Wilamowic (ok. 900 m). Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kolejnej, trzeciej bazy z
kolejnymi antenami, zatem istnieje wysokie prawdopodobieństwo powstawania zjawiska kumulacji pól
elektromagnetycznych. Projektant tutaj także twierdzi, że takie zjawisko nie wystąpi, nie dokumentując
w rzetelny i wiarygodny sposób stawianych przez siebie stwierdzeń.
Poziom łączności na dzień dzisiejszy w naszej miejscowości jest wystarczający, by móc korzystać
z dostępnej technologii i nie widzimy potrzeby dokładania kolejnych anten, narażających społeczeństwo
na negatywne skutki promieniowania elektromagnetycznego z tych urządzeń. Ponadto, norma
promieniowania elektromagnetycznego do końca 2019 roku wynosiła 0,1 W/m^ i z dniem 1 stycznia
2020 została zwiększona 100-krotniel Według ekspertów jest to kolejnym krokiem do zastosowania
technologii 5G - kolejnej technologii, której wpływ na środowisko i społeczeństwo jest jeszcze bardziej
szkodliwy. Zastosowane w projekcie anteny (18 sztuk, w tym 6 w paśmie wykorzystywanym dla sieci
5G), wykorzystują już dopuszczalną w Rozporządzeniu moc 10 W/m^.
Nie zgadzamy się na lokalizację niniejszej inwestycji również dlatego, że w odległości ok. 150 m
znajduje się ośrodek sportowy w Wilamowicach, często odwiedzany przez młodzież. Co więcej Gmina
Wilamowice planuje na tym terenie dużą inwestycję związaną z budową ośrodka sportoworekreacyjnego, a wspomniana Inwestycja naraża młodych ludzi na poważne konsekwencje zdrowotne,
związane z przebywaniem na obszarze zwiększonego promieniowania elektromagnetycznego.
Ponadto, w odległości około 330 m znajduje się nowo otwarte przedszkole dla dzieci od 2,5 do 6-ciu lat,
a narażenie dzieci na duże dawki promieniowania przez kilka godzin dziennie, jak alarmują eksperci,
będzie mieć poważne długofalowe konsekwencje zdrowotne.
Biorąc pod uwagę finansowe konsekwencje, związane z realizacją planowanej inwestycji,
wartość gruntów sąsiadujących ze stację bazową drastycznie spadnie, a są to tereny przeznaczone pod
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz tereny usługowe.
Dla Państwa informacji załączamy Petycję Koalicji „Polska Wolna od 5G", której autorzy
powołują się na obszerną bibliografię naukowo-medyczną.
W załączniku przedstawiamy listy (w kopiach), z podpisami osób sprzeciwiających się powstaniu
planowanej inwestycji. Zaznaczamy, że petycja będzie uzupełniona o sukcesywnie spływające listy z
podpisami od mieszkańców Gminy Wilamowice, ponieważ z racji dużego zainteresowania tym tematem
pojawiają się na bieżąco osoby wyrażające chęć złożenia podpisów. Oryginalne listy są dostępne do
wglądu u osoby reprezentującej Komitet.
Ilość list: od Nr I d o Nr 35
Mość podpisów na wszystkich listach łącznie; 536

Podpis osoby reprezentującej
Podmiot wnoszący petycję
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