
UCHWAŁA NR XX/145/20 
RADY GMINY ŁUBNIANY 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) – Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Po rozpatrzeniu petycji nr RO.152.4.2020, wniesionej w imieniu członków Koalicji Polska Wolna 
od 5G, Rada Gminy Łubniany nie uwzględnia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem.  

2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany do 
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

 
 

Ryszard Buchta 
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Załącznik do uchwały Nr XX/145/20 

Rady Gminy Łubniany 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

W dniu 24.03.2020r. do Urzędu Gminy Łubniany wpłynęła petycja złożona w imieniu członków Koalicji 
Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca oraz jej doradców. Petycja została wniesiona pocztą elektroniczną 
i tę formę    komunikacji   poprzez   adres  e-mail   wskazał  wnoszący. Petycję zarejestrowano pod 
numerem: RO.152.4.2020. 

   

Jako organ właściwy do rozpatrzenia petycji , wnoszący wskazali Radę Gminy, dlatego  przekazano 
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łubniany. 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020r. przeanalizowała treść 
petycji, ze szczególnym uwzględnieniem treści żądania w niej wyrażonego. Wnoszący petycję wnosi 
w interesie publicznym aby Rada Gminy: 

1. przyjęła uchwałę w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, 

2. zobowiązała Wójta/Przewodniczącego Rady do: 

a) wykonania uchwały; 

b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UG oraz profilu Facebooka Wójta Gminy; 

c) przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; 

d) przekazania uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

W uzasadnieniu do cytowanej treści petycji podano, iż chodzi o ochronę zdrowia mieszkańców gminy 
przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. Po czym następuje złożony 
i obszerny wywód, który dotyczy szkodliwości dla zdrowia ludzkiego obecności fal milimetrowych, które 
będą stosowane w nowym standardzie telefonii komórkowej sieci 5G. Całość uzasadnienia jest zbiorem 
cytowanych badań o dużej różnorodności tematycznej, których weryfikacja z całą pewnością nie należy 
do kompetencji i właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

W samej treści uzasadnienia do petycji czytamy: „Nie ma jeszcze badań dotyczących wpływu 
przewlekłej ekspozycji na promieniowanie,     które  będzie   emitowane przez  nadajniki i telefony w tym 
standardzie na ludzkie zdrowie, a dotychczasowe badania wskazują na duże prawdopodobieństwa, że 
negatywne dla środowiska i człowieka skutki oddziaływania fal milimetrowych i PEM o innych 
częstotliwościach będą się sumować.”  

Rada Gminy nie będzie i nie powinna rozpatrywać tego rodzaju wątpliwości. Nie jest też organem 
właściwym do wyrażania negatywnych stanowisk i opinii, ani nie powinna być przymuszana do 
organizowania kampanii informacyjnych w tym zakresie. Zgodnie z art.2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca   
2014r. o petycjach,          „Przedmiotem    petycji może być żądanie,          w szczególności, zmiany 
przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu 
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 
wspólnego, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.        W tym przypadku 
Rady Gminy Łubniany.  

Z całą pewnością nie leży w kompetencjach organu stanowiącego gminy ocena zasadności, słuszności, 
lub nie, podejmowania działań, o których mowa w petycji. Problematyka w niej poruszana wykracza poza 
kompetencje własne Rady Gminy, a sam przedmiot regulacji wiąże się ze stanowieniem prawa 
powszechnie obowiązującego, a nie lokalnego. W przypadku wejścia w życie przepisów powszechnie 
obowiązujących gmina będzie musiała je stosować. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Rada Gminy Łubniany postanawia jak 
w § 1.
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