
DRUK NR 12/XXIV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez ...*) w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem, Rada Miejska w Gryfinie postanawia nie uwzględnić postulatów przywołanych 
w petycji z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia podmiotu wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Gryfinie petycja złożona przez ...*).
Wobec sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa podmiot wnoszący petycję w dniu 24
kwietnia 2020 r. został poinformowany przez Przewodniczącego Rady o braku możliwości
rozpatrzenia petycji w planowanym terminie przewidzianym przez ustawę i o wyznaczeniu
nowego terminu.

Przedmiotem petycji były postulaty: podjęcia przez Radę Miejską w Gryfinie uchwały
„w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami” oraz zobowiązania
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do: wykonania uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie
internetowej UM oraz profilu Facebooka Gminy Gryfino, przekazania uchwały dyrektorom
wszystkich szkół i przedszkoli na terenie Gminy Gryfino, przekazania uchwały władzom
wojewódzkim i krajowym.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie po zapoznaniu się
z materiałami oraz po przeprowadzeniu analizy stanu prawnego uznała, że w związku z dużą
rozbieżnością poglądów dotyczących oddziaływania PEM na organizmy żywe oraz brakiem
wystarczających dowodów na negatywne konsekwencje zdrowotne wynikające z kontaktu
z polem elekromagnetycznym wytwarzanym przez urządzenia telekomunikacyjne, identyfikacja
potencjalnych zagrożeń dla mieszkańców Gminy Gryfino wynikających z pola
elektromagnetycznego byłaby możliwa jedynie po przeprowadzeniu specjalistycznych badań.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że w zakresie oceny wypływu 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.

Jednocześnie Komisja wskazała, że postulowane zalecenie dotyczące zasad korzystania z
telefonów komórkowych w szkołach należą 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).

W świetle powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomendowała
nieuwzględnienie postulatów przywołanych w petycji.

Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Gryfinie podziela powyższe argumenty,
stwierdzając niezasadność postulatów zawartych w petycji dotyczącej ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem i uznaje podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione.

*) - wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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