UCHWAŁA NR XIX.153.2020
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 25 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektro skażeniem
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska
w Ujeździe uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 24 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
przed elektro skażeniem uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia
petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej
petycję o sposobie jej załatwienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Cichoń
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Załącznik do uchwały Nr XIX.153.2020
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 25 maja 2020 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz
petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków i petycji.
Po rozpatrzeniu petycji wniesionej dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektro skażeniem Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w Ujeździe ustaliła, że nie posiada kompetencji do
ograniczania lub zaniechania instalacji sieci 5G, gdyż nie jest instytucją wprowadzającą ten system na rynek
Polski (obowiązek taki ciąży na operatorach). Ponadto, obowiązujące normy promieniowania zostały
wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ponieważ ww. rozporządzenie jest aktem prawa krajowego
tut. Organ nie posiada kompetencji do ustawiania odstępstw od tej regulacji.
W związku z powyższym Rada Miejska w Ujeździe po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia
petycji.
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