
Projekt z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), w związku z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uchwala się (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), 
co następuje: 

§ 1.  Uznaje się, że wniesiona w dniu 25 marca 2020 r. petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”, która 
wpłynęła od „Koalicji Polska wolna od 5G” nie zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie przekazało drogą mailową petycję

„Koalicji Polska wolna od 5G” „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” celem jej rozpatrzenia zgodnie z

właściwością.

Przedmiotem petycji jest przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony życia

mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza/Przewodniczącego Rady do jej

wykonania, opublikowania jej na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na profilu Facebooka Burmistrza

i Miasta, przekazanie dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz władzom

powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Po otrzymaniu petycji, stosownie do postanowień Działu IV Rozdział 3 Statutu Gminy Miejskiej

Hrubieszów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia

31 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.

Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683) Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, pismem z dnia

20 kwietnia 2020 r. przekazał ww. petycję Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jej

rozpatrzenia.

Wnoszący petycję postuluje ponadto aby Rada Miasta wyraziła negatywne stanowisko wobec

wielokrotnego zwiększenia od 01.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole

elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania

wpływu technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego

systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku, a ponadto zleciła aby zdemontowano istniejące sieci

Wi-Fi w szkołach i aby wykonano nowe instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia

kablowe eternetowe bądź światłowodowe oraz nakazała przełączenie na lekcjach telefonów w tryb

samolotowy, oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców

lub w celach alarmowych.

Rozpatrując petycję ustalono, że wnoszący petycję zażądał zobowiązania się do przeprowadzenia

kampanii informacyjnej dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem

telefonów komórkowych, wifi i innych urządzeń bezprzewodowych.

Komisja rozpatrywała petycję na posiedzeniach w dniach 27.04.2020 r. i 24.06.2020 r. Komisja

stwierdziła, że zgodnie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do właściwości

Rady Miejskiej nie należą kwestie podniesione w petycji. Rada nie ma zatem kompetencji do zbadania

przedmiotowego problemu, ani też do kwestionowania rozwiązań przyjętych w regulacjach powszechnie

obowiązującego prawa, t.j. 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).

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.

Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): JANUSZ POLICHA
Inspektor ds. obsługi rady
miejskiej i jednostek
pomocniczych
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Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

Nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

Nie dotyczy

Zatwierdzono przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej:

ANNA NAJA
Przewodniczący Rady
Miejskiej
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