
 

Wawer w Warszawie, działki będącej własnością Warszawskiej Spółdzielni Handlowej „Fala” 04-921 

Warszawa- Falenica, ul. Walcownicza 14. Na tym terenie planowana jest budowa trzeciej stacji 

bazowej (maszt), zgodnie z zawiadomieniem prezydenta m.st. Warszawy, Wydział Architektury i 

Budownictwa dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (znak: UD-XIII-4489 WAB-AB6740.227.2014.MKA, 

patrz: załącznik i http://www.wawer.warszawa.pl/pl/ogloszenie/lucerny-mka) z dnia 21.05.2014 r., oraz w związku 

z zainstalowanymi w osiedlu Sadul antenami, zamontowanymi na dachu budynku u zbiegu ulic 

Lucerny i Mrówczej w Warszawie, tj. Zakładu Obrabiarek i Technologii Montażu, ul. Mrówcza 243, 04-

697 Warszawa, należącego do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. 

Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa). 

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/ogloszenie/lucerny-mka


Rada Osiedla Sadul podjęła w powyższej sprawie Uchwałę nr 11/2014 z 2.06.2014 oraz zwróciła z 

wnioskami w tej sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska.  

W związku z istniejącymi już dwoma stacjami bazowymi telefonii komórkowej (antenami) oraz 

planowaną budową trzeciej stacji bazowej w tym samym miejscu, tj. na tej samej działce, której 

właścicielem jest ten sam podmiot, a mianowicie Warszawska Spółdzielnia Handlowa „Fala” 04-

921 Warszawa- Falenica, ul. Walcownicza 14, mieszkańcy pobliskich terenów, w tym osiedli: Sadul, 

Zerzeń i Wawer, a także z powodu znajdujących w pobliżu placówek oświaty i kultury (szkoła 

podstawowa, gimnazjum, klub kultury „Zastów” przy ulicach, odpowiednio, Koryncka, Wichrowa i 

Lucerny), wyrażają obawy dotyczące bezpieczeństwa związanego z ich zdrowiem i życiem, na które 

będzie miało wpływ oddziaływanie pola elektromagnetycznego spowodowanego działaniem ww. 

urządzeń stacji bazowych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że skumulowanie stacji bazowych (anten) o 

planowanym natężeniu, obok już istniejących anten na wyżej wskazanym miejscu przy ul. Lucerny 

oraz przy ul Mrówczej 243, spowoduje znaczne oddziaływanie pola elektromagnetycznego w tym 

rejonie, który obejmuje ww. osiedla mieszkalne. Mieszkańcy tych osiedli uważają, że taka kumulacja 

stacji bazowych telefonii komórkowej zagraża ich zdrowiu i bezpieczeństwu, a miejsce, w którym żyją 

staje się z tego powodu swoistą „strefą śmierci”. 

Badania dotyczące masztów telefonii komórkowych, które sprawdzały powiązanie pomiędzy 
wystawieniem na działanie promieniowania i przypadkami raka, były wykonywane w San Francisco 
oraz miastach Austrii, Niemiec i Izraela, poczynając już od lat 70-tych XX wieku. Wszystkie badania 
wykazały podobne wyniki: mieszkając w pewnym zasięgu nadajników telefonii komórkowej zwiększało 
się ryzyko raka, od dwukrotnie do 121-krotnie w zależności od rodzaju wykrytego nowotworu. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez międzynarodowy komitet doradczy, 
Międzynarodowa Agencja Badań nad Nowotworami (IARC – The International Association for 
Research on Cancer) doszła do wniosku, że promieniowanie częstotliwością radiową, w tym 
promieniowanie z masztów telefonii komórkowych, jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym.  

Raport The BioInitiative 2012 Report - napisany przez czołowych niezależnych międzynarodowych 
naukowców – wystosował jednoznaczne ostrzeżenie odnośnie szkodliwości dla zdrowia, jaką 
powoduje ekspozycja na pola elektromagnetyczne. W tym ekspozycja na działanie nadajników 
telefonii komórkowych. 

Zagrożenie wynika ze stałego, ciągłego charakteru działania nadajników, które wysyłają pulsujące 
promieniowanie częstotliwością radiową. Wykazano w wielu badaniach, że to promieniowanie 
wywołuje szkody biologiczne w ciele i jest prekursorem licznych chorób. 

Istnieją wyraźne dowody świadczące o tym, że pola elektromagnetyczne występujące na poziomie 
poniżej obowiązujących norm mogą wywoływać reakcje zapalne i alergiczne oraz zaburzać 
funkcjonowanie systemu immunologicznego 

Efekty biologiczne ekspozycji na promieniowanie radiowe, występują w promieniu do kilkuset 
metrów od stacji bazowych telefonii komórkowej, gdzie promieniowanie nie przekracza 
obowiązujących (także w Polsce) norm. 

W związku z powyższym dziwi, mimo przekazywanych zgłoszeń o interwencję, brak reakcji ze strony 

Zarządu Dzielnicy Wawer, urzędników Urzędu Dzielnicy Wawer oraz radnych Dzielnicy Wawer. 

Burmistrz tej dzielnicy nie udzielił w tej sprawie żadnej odpowiedzi radom osiedli, mimo zgłoszeń ze 

strony samorządów mieszkańców już ponad pół roku temu. Urzędniczka w Wydziale Architektury i 

Budownictwa, Alina Celińska, na spotkaniu w tej sprawie z przewodniczącymi rad osiedli oraz radnym 

Zdzisławem Gójskim, stwierdziła w kontekście uwagi o obawach i zagrożeniach dotyczących zdrowia 

mieszkańców osiedli, że nie jest zainteresowana odczuciami mieszkańców. Niektórzy radni, zwłaszcza 

z okręgu, w którym znajdują się ww. stacje bazowe, powiedzieli, że nie wiedzieli o planowanej 

rozbudowie stacji telefonii komórkowej lub że mają konflikt interesów, bo pracują w firmach 

związanych z telefonią komórkową. Inni radni nie wykazali żadnego zainteresowania tą sprawą, mimo 



interwencji przedstawicieli rad osiedli. Ponadto Wydział Architektury i Budownictwa poinformował - w 

związku z wnioskiem o włączenie w charakterze strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na 

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer WAR 2069E na działce ew. nr 34 z obrębu 

3-13-12 przy ul. Lucerny w Warszawie - że nie przysługuje przymiot strony w postępowaniu. W 

uzasadnieniu powołano się na zapis art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z 7.07.1994 r., jednak 

bez uwzględnienia innych przepisów bezpośrednio związanych z ww. stacjami bazowymi (łącznie z 

planowaną), w tym na przepisów ww. rozporządzenia. 

W związku z powyższym zwracamy się z wnioskiem o pilną interwencję, która powstrzyma planowaną 

budowę trzeciej stacji bazowej w ww. lokalizacji, oraz w ramach kontroli sprawdzi i zweryfikuje 

prawidłowość (lub nieprawidłowość) wydania pozwoleń na budowę i zainstalowanie dwóch 

istniejących już stacji bazowych przy ul. Lucerny, a także pozwoleń na istniejące anteny, 

zainstalowane na dachu budynku przy ul. Mrówczej 243. Mieszkańcy nie byli i nie są informowani 

dostatecznie o budowie ww. stacji bazowych oraz instalowaniu anten, nie mówiąc już o zagrożeniach 

dla zdrowia, jakie mogą się wiązać w wyniku pola elektromagnetycznego emitowanego przez te 

urządzenia. 

Raz jeszcze wnioskujemy o pilną interwencję. 

 

Przewodniczący Rady Osiedla Sadul 

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

Bernard Wojciechowski 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zerzeń 

w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

Krzysztof Waśkiewicz 

 

Do wiadomości: 

 

1. Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Dzielnicy Wawer. 

 

 

Załączniki: 

1. Kopia zawiadomienia Prezydenta m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla 

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (znak: UD-XIII-4489 WAB-AB6740.227.2014.MKA) 

2. Kopia wniosku do Regionalnej Ochrony Środowiska w Warszawie. 

3. Kopia Uchwały nr 11/2014 Rady Osiedla Sadul z 2.06.2014. 


