
UCHWAŁA NR XVIII/120/20 
RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w przedmiocie przyjęcia przez Radę 
Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

Na podstawie art. 9 ust. 2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji Koalicji „Polska Wolna od 5G” z dnia  24 marca 2020 r.  w przedmiocie 
przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem uznaje 
się ją za bezzasadną.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 

Id: E7820699-AB37-425E-9338-46AFF00A48C6. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

W dniu 27 marca 2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła petycja Koalicji „Polska Wolna od 5G”, złożona
w interesie publicznym, w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem.

Zgodnie ze Statutem Gminy Jemielnica petycja została niezwłocznie przekazana przez Przewodniczącego
Rady Gminy do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przedstawienia Radzie Gminy
proponowanego sposobu jej załatwienia oraz zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach jej odwzorowanie cyfrowe
zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Jemielnica.

W dniu 18 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy
petycji i stosownych przepisów prawa.

Punkt pierwszy złożonej petycji zawiera wniosek o podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie
ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem wyrażającym tym samym stanowisko negatywne
wobec: wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020  r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców
na pole elektromagnetyczne z  zakresu mikrofalowego i  wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego
zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia
właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w Środowisku. Zdaniem Komisji, wyrażona w art. 
7 Konstytucji RP zasada legalizmu określa, że działanie władzy publicznej, po pierwsze musi mieć
podstawę prawną, a po drugie musi mieścić się w  granicach prawa. Przepis ten nakłada na organy władzy
publicznej obowiązek działania zgodnie z  obowiązującymi przepisami kompetencyjnymi. Niestety takich
kompetencji Rada Gminy nie posiada. Rozwój technologii szerokopasmowej sieci komunikacji towarzyszy
nam od pewnego już czasu i będzie nam towarzyszył w przyszłości poprzez wpływ na niemalże wszystkie
aspekty życia obywateli. To obowiązkiem rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest dbałość o to, aby ta
technologia spełniała wszystkie wymagania bezpieczeństwa, przygotowując odpowiednie ramy prawne
w tym zakresie. Komisja stwierdziła, że nie popiera tej części petycji.

Punkt drugi złożonej petycji zawiera wniosek o zawarcie w uchwale zaleceń by: demontowano istniejące
sieci Wi-Fi w  szkołach tam, gdzie one istnieją i  wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu
wyłącznie o  połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe i nakazanie przełączania na lekcjach
telefonów komórkowych w  tryb samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami
związanymi z  kontaktowaniem sie z rodzicami lub w celach alarmowych. Komisja, po informacjach
pozyskanych od dyrektorów szkół stwierdziła, że sieci komputerowe w szkołach wykonane są w  oparciu o 
połączenia kablowe, a  sieć wi-fi ma jedynie charakter uzupełniający. W statutach poszczególnych szkól
istnieją zapisy, iż każdy uczeń przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych ma obowiązek wyłączyć posiadany
telefon komórkowy, a  podczas przerw mogą kontaktować się wyłącznie z rodzicami. Komisja stwierdziła,
że nie  popiera tej części petycji.

Punkt trzeci złożonej petycji zawiera wniosek - żądanie do przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla
mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z  PEM. Komisja, stwierdziła, że obecnie brak
jest jednoznacznych i  potwierdzonych przez renomowane jednostki naukowe badań dotyczących
negatywnego oddziaływania promieniowania sieci komputerowych na ludzkie organizmy, co częściowo
potwierdzono w petycji. Nie może zatem poprzeć tej części petycji.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji zaproponowała nie uwzględniać postulatów
petycji.

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawiona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji
uznała petycję za bezzasadną.
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