UCHWAŁA NR XIII/99/2020
RADY GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 marca 2020 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po
zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Kijewo Królewskie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 marca 2020 r. złożonej w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie
częstotliwości, petycję uznaje się za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia, powierza
się Przewodniczącemu Rady Gminy Kijewo Królewskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Tyżaj
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UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2020 r. do Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, została przesłana za
pośrednictwem poczty elektronicznej petycja z dnia 21 marca 2020 r., złożona w interesie
publicznym, w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na
sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach - petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.
Przepis art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że Rada
Gminy rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz
petycje składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.
W dniu 12 maja 2020 r. zebrała się Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kijewo
Królewskie, która na posiedzeniu dokonała analizy wniesionej petycji, jej oceny co do zasadności
i właściwości rzeczowej i w głosowaniu zajęła stanowisko, że nie podziela postulatów zawartych
w petycji.
W ocenie Komisji, zasadniczą kwestią jest zapewnienie w obowiązujących przepisach
prawa równowagi między dostępnością usług radiowych, a więc potrzebami użytkowników
radiokomunikacji ruchomej, a zagwarantowaniem przepisów umożliwiających bezpieczne
stosowanie tych technologii.
Obecnie w doktrynie prezentowane są rozbieżne poglądy, w zakresie potencjalnych
skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Obowiązujące w Polsce standardy zapewniają odpowiedni poziom ochrony środowiska
przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.
Odnosząc się do zarzutu wprowadzenia eksperymentu z siecią 5G, Komisja wskazała,
iż owe „nowe” częstotliwości 5G są już stosowane, a nowe będą tylko w kontekście telefonii
komórkowej. Sieć 5G wprowadza trzy „nowe” pasma: ok. 700 MHz, ok. 3,5GHz i ok. 26GHz.
W związku z powyższym Komisja uznała, iż z 5G mamy do czynienia od dawna i są one
masowo wykorzystywane, a ich wpływ na ludzkie zdrowie – znany. Mając na uwadze zasadę
przezorności oraz prewencji, zdaniem Komisji aktualnie nie powinno się podejmować regulacji
prawnych w rozpatrywanej materii. Podstawą do ewentualnych działań zmierzających do zmiany
dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych powinny być rzetelne oraz jednoznaczne
wyniki oceny ich oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko.
Rada Gminy Kijewo Królewskie przyjęła za własne stanowisko Komisji Skarg Wniosków
i Petycji Rady Gminy Kijewo Królewskie i w związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie
niniejszej uchwały.
Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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