UCHWAŁA NR XXIII/182/2020
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 24 lipca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 23.03.2020 r.
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z petycją z dnia 23 marca 2020 r. złożoną przez Koalicję Polska Wolna od
5G w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Jabłonka uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pole elektromagnetyczne
o coraz szerszym zakresie częstotliwości uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne
rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
§ 2.
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka do zawiadomienia podmiotu
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXIII/182/2020
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 24 lipca 2020 roku
Uzasadnienie
W dniu 23 marca 2020 r. za pomocą poczty elektronicznej wpłynęła do Urzędu Gminy
petycja Koalicji Polska Wolna od 5G w przedmiocie podjęcia przez Radę Gminy Jabłonka
uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed coraz większą ekspozycją na sztuczne
pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. Przewodniczący Rady
Gminy Jabłonka przekazał przedmiotową petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
jej rozpatrzenia. Niniejsza petycja była przedmiotem obrad podczas posiedzenia Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, które odbyło się 22 lipca 2020 r.
Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że
zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1396 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie posiada
kompetencji w zakresie oceny wpływu pól magnetycznych na zdrowie ludzkie, a jedynie
w zakresie oceny emisji wyżej wymienionych pól do środowiska przez instalacje je
wytwarzające. Dopuszczalne poziomy pola elektromagnetycznego zostały uregulowane
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448), które jest
aktem wykonawczym do w/w ustawy. Takich uprawnień nie posiada również Rada Gminy.
W związku z powyższym nie można zweryfikować zasadności zaleceń zawartych
w proponowanej uchwale Rady Gminy, ani ocenić skutków wydania takiej uchwały.
Ponadto w zakresie elektroskażenia nie potwierdzono naukowo wpływu wskazanych
w petycji częstotliwości na zdrowie człowieka. Jednocześnie wskazać należy, że w zakresie
oceny wpływu zwiększenia wysyłanych częstotliwości na środowisko naturalne rada gminy nie
ma kompetencji do zbadania przedmiotowego problemu ani też do kwestionowania rozwiązań
przyjętych w regulacjach powszechnie obowiązującego prawa. W tym przypadku w przepisach
przywołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wyżej wymienione rozporządzenie jest
aktem prawa krajowego zatem tutejszy Organ nie posiada kompetencji do ustalania odstępstw
od tej regulacji.
Komisja wskazała, że postulowane zalecenie dotyczące zasad korzystania z telefonów
komórkowych w szkołach należy do właściwości dyrektorów poszczególnych szkół na
podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.
1148)
Podkreślić należy również fakt, że ochrona przed zagrożeniami wskazanego typu
powinna następować na szczeblu ogólnopaństwowym, w drodze przyjęcia stosownych ustaw
i wydania aktów wykonawczych do nich przez właściwe organy.
W świetle powyższego Rada Gminy Jabłonka po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne
rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

