
Oświadczenie złożone 

przez senator Grażynę Sztark 

na 59. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 kwietnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego wpłynął apel radnych rady gminy Świdwin oraz petycja podpisana przez 

298 mieszkańców protestujących przeciw planowanej budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w cen-

trum miejscowości Lekowo w gminie Świdwin. Budowa masztu ma być zlokalizowana w bezpośrednim są-

siedztwie budynków mieszkalnych tzw. niskiej architektury – przedszkola, świetlicy wiejskiej, szkoły pod-

stawowej i placu zabaw. Wójt gminy, mając na uwadze uwarunkowania przestrzenne i społeczne, podjął pró-

bę odmowy zgody na lokalizację tej inwestycji, jednakże w wyniku skutecznego odwołania się inwestora do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego został prawnie zmuszony do wydania decyzji o lokalizacji inwe-

stycji celu publicznego. 

W świetle prawa władze samorządowe są więc pozbawione jakiegokolwiek wpływu na możliwość ograni-

czenia budowy stacji bazowych telefonii komórkowych. Funkcjonujące ustawodawstwo uniemożliwia gmi-

nom zakazywanie inwestycji telekomunikacyjnych bez podania przyczyny, a mieszkańcy i właściciele dzia-

łek sąsiadujących z inwestycją telekomunikacyjną pozbawieni są możliwości interwencji. Ustawa o wspiera-

niu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych odbiera społeczności lokalnej prawo do decydowania o swojej 

własności, przestrzeni, w której żyje, oraz walorach środowiska naturalnego, co kłóci się z art. 5 Konstytucji 

RP, który stanowi, iż Rzeczpospolita zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz zapewnia 

ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Mieszkańcy w swojej petycji podkreślają, że inwestor nie przedstawił żadnych dowodów na to, że emito-

wane ze stacji pole elektromagnetyczne nie będzie szkodziło ludziom. A wobec braku takich dowodów nale-

ży wykazać się szczególną ostrożnością w przypadku tego typu inwestycji, co potwierdza pogląd zawarty 

m.in. w rezolucji z 2009 r. i 2011 r. „O potencjalnych zagrożeniach pól elektromagnetycznych i ich wpływie 

na środowisko”, przyjętej przez Zgromadzenie Parlamentarne Europy. 

Ponieważ nie przedstawiono dowodów, jeśli chodzi o ryzyko oddziaływania na zdrowie ludzi, inwestycja 

wywołuje silne emocje wśród mieszkańców i obawy, iż istnieje realne zagrożenie dla ich zdrowia i zdrowia 

ich dzieci, które gwarantuje art. 68 Konstytucji RP. Konstytucja zapewnia obywatelom prawo do ochrony 

zdrowia i zobowiązuje władze publiczne m.in. do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji 

środowiska. 

Mając na uwadze powyższe, uważam taką inwestycję – niszczącą ład przestrzenny i zaburzającą prze-

strzeń publiczną w środku wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, w pobliżu szkoły i 

przedszkola, świetlicy wiejskiej i placu zabaw – za szkodliwą i bezzasadną. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych eliminujących niedo-

skonałości istniejącego prawodawstwa w zakresie wspierania i rozwoju usług telekomunikacyjnych oraz o 

zajęcie stanowiska w sprawie zmiany lokalizacji tej inwestycji, budzącej sprzeciw społeczny zarówno miesz-

kańców, jak i samorządowców gminy Świdwin. 

Z poważaniem 

Grażyna Sztark 

 
 


