
Starostwo Powiatow e w Mielcu

39-300 Mielec 

Ul. Wyspiańskiego 6

Petycja mieszkańców' Mielca

W związku z planowaną budową masztów z nadajnikami telefonii komórkowej, 

usytuowanych na działkach nr 1024/2, 2218/1, 11025 w Mielcu, obręb 1 Stare Miasto, 

stanowczo protestujemy przeciwko tej inwestycji.

Ogłoszenie wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej o budowie masztów' 

z nadajnikami na wskazanych terenach w trudnym czasie związanym z epidemią 

koronawirusa, daje wiele do myślenia. Trudności z dotarciem do dokumentacji związane 

z panującą sytuacją, a w konsekwencji ograniczone możliwości podjęcia jakichkolwiek działań 

ze strony mieszkańców, każą przypuszczać, że czas w jakim rzeczona inwestycja została 

zgłoszona, nie byl przypadkowy.

Czyżby zgłaszający „rugowani” z innych dzielnic miasta liczyli na to, że zamieszkane 

w dużej części przez osoby starsze bądź w podeszłym wieku Osiedle nie zdąży zareagować? 

A może właśnie z tego powodu okazało się ono miejscem idealnym dla tego rodzaju 

przedsięwzięcia? Któż bowiem będzie się przejmował starszymi ludźmi?

Zwracamy uwagę, że od kilku lat w tej części Starego Mielca działa maszt telefonii 

komórkowej zlokalizowany na dachu Szkoły Podstawkowej nr 1, Zespole Szkól Elektrycznych, 

Zespole Szkół Ekonomicznych oraz maszt przy skrzyżowaniu ulic Mickiewicza 

i Wojslawskiej. Najbliższy maszt znajdujący się na Szkole Podstawowej nr 1, został 

umiejscowiony bez konsultacji z mieszkańcami Osiedla, a tym bardziej z rodzicami uczących 

się tam dzieci.

Budowa nowych masztów' w odległości kilkuset metrów' od już istniejących 

z pewnością, mimo „najszczerszych” obietnic inwestora, popartych „uczonymi” wywodami 

wpłynie negatywnie na nasze zdrowie, a nawet życie. Istniejące, obsługują bez najmniejszego 

problemu zlokalizowane na tym terenie domy mieszkalne oraz zakłady pracy i sklepy. 

W załączeniu stanowisko Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu
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Badawczego pismo z dnia 29 listopada 2019r nr DN-242/5537/I9, które negatywnie opiniuje 

ciągle podwyższanie limitów oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizm ludzki.

Pragniemy również nadmienić, że Osiedle nie jest uzależnione od internetu 

„z komórki”, gdyż od kilku lat dysponuje dostępem do internetu światłowodowego, którego 

prędkość z każdym rokiem jest zwiększana przez firmy oferujące te usługi. Zgodnie 

z deklaracją Ministra Cyfryzacji złożoną w październiku 2019r, w ciągu 3 lat wszystkie 

budynki mieszkalne mają mieć dostęp do sieci światłowodowej.

W związku z powyższym kategorycznie sprzeciwiamy się budowie wspomnianych 

masztów w tej części Mielca. Pod składaną petycją, załączono imiona i nazwiska osób wraz 

z adresem zamieszkania, które w wyniku przeprowadzonych konsultacji telefonicznych 

wyraziły swój głos sprzeciwu.

W przypadku jeśli inwestycja zostałaby zrealizowana, zostaną złożone pozwy 

przeciwko gminie o zapłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości w związku 

z powstałym w sąsiedztwie masztem operatora telekomunikacyjnego.

Do wiadomości:

URZĄD MIEJSKI W MIELCU, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 26 

Członkowie Rady Osiedla:
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