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My niżej podpisani Radni Gminy Złota — Klubu Radnych SLD Lewica Razem 
składamy nasz stanowczy protest wobec kontynuowania realizacji projektu budowy 
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PIN 4460 na działce o numerze 
ewidencyjnym 1534 w miejscowości Chroberz gmina Złota. Tym samym popieramy 
I przyłączamy się  do słusznego sprzeciwu mieszkańców Chrobrza potwierdzonego 
własnoręcznie podpisami 300 osób. 

W listopadzie 2018 roku mieszkańcy opowiedzieli się  jednoznacznie za 
brakiem wyrażenia zgody na budowę  stacji telefonii komórkowej. Swoje racje 
przedstawili Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kielcach, które uchyliło 
decyzję  samorządu w całości: znak SKO.PZ-71/4024/444/2018. 

Kolejny raz podkreślamy, iż  kontynuowanie wskazanej wyżej inwestycji 
pozostaje w sprzeczności ze słusznym interesem społeczności Chrobrza. W żaden 
sposób nie rozważono zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Chrobrza, czy też  
negatywnego wpływu inwestycji na ich majątek. Według obecnej wiedzy nie można 
stwierdzić, że stacja bazowa telefonii komórkowej nie będzie oddziaływać  
negatywnie na ludzi, a także czy w przyszłości takie skutki nie wystąpią. 

W naszej ocenie w sposób niedopuszczalny pominięto także prawo ogółu do 
współdecydowania o własnym losie lekceważąc przepisy prawa lokalnego, przede 
wszystkim Uchwałę  NR XIII/97/2019 RADY GMINY ZŁOTA z dnia 2 grudnia 2019 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Złota. 

Nie uszanowano dobra ludzi, ale także środowiska naturalnego — zamierzona 
inwestycja umiejscowiona jest na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, 
obszaru Natura 2000. W naszej ocenie doraźny, indywidualny interes kogokolwiek 
nie może wkraczać  w nasze środowisko naturalne przekreślając starania zwłaszcza 
młodego pokolenia o ochronę  środowiska i dziedzictwa przyrody. 

Klub SLD Lewica kierujący się  szczególną  empatią  wobec ludzi i wrażliwością  
na ich krzywdę, z przykrością  musi stwierdzić, że do kontynuowania realizacji 
projektu wykorzystano tragedie jaką  jest trwająca pandemia, a co za tym idzie 
wynikające z niej obawy ludzi. To strach powoduje, że ludzie nie spotykają  się  ze 
sobą, nie komunikują  i nie przemieszczają  się. Duża część  mieszkańców nie ma 
własnego środka transportu a to uniemożliwia im zapoznanie się  ze znajdującą  się  w 
Urzędzie Gminy dokumentacją  odnośnie realizowanego projektu. Według nas 
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postąpiono w sposób bardzo naganny wykorzystując stan pandemii aby zapobiec 
ewentualnym protestom mieszkańców. Poza tym należy się  zastanowić  czy zgodnie 
z prawem ustalono bieg terminu do zapoznania się  z dokumentacją  a zatem, czy ten 
termin 21 dni do zgłoszenia uwag 	i wniosków nie powinien rozpocząć  biegu od 

ustania stanu epidemii. 
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