UCHwAtA Nr XIv/92l2020
RADY MIEJSKIEJ W SURAzU
z dnia 01 lipca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
Dz. U.22020 r. poz.7L3), i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petydach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 870), uchwala siQ, co nastqpuje:

(t.

j.

1.Po pzeprowadzonym postqpowaniu, uwzglqdnia siq petycje zgloszonq przez Stowarzyszenie
Koalida Polska Wolna od 5G w czgSci dotyczEcej nastqpujEcych kwestii zawartych w petycji:

51.

a) wielokrotnego zwiqkszenia od 01.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkaric6w
na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;

b) wprowadzenia standardu 5G bez wczeSniejszego zbadania wplywu tej technologii na zdrowie
mieszkaric6w i dzialanie implant6w oraz bez wdro2enia wla5ciwego systemu monitorowania
natQzenia PEM w Srodowisku.

2. W pozostalym zakresie uznaje siq, ze petycja jest nieuzasadniona.

$2. Uzasadnienie stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.

$3. Zobowiqzuje siQ PzewodniczEcego Rady Miejskiej w sura2u do zawiadomienia wnoszEcego
petyqq o sposobie jej rozpateenia oraz pzeslania odpisu niniejszej uchwaly wraz
z uzasadnieniem.

$4. Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.
Przewo

Agnie

y Mieiskiel

filipczuk-2amojda

Uzasadnien ie

W dniu 23 marca 2020r, drogE
umsuraz@zetobi.com.pl
Polska Wolna od 5G.

elektronicznE na skrzynkg elektronicznq
Uzqdu Miejskiego w Sura2u wplyngla petycja od Stowarzyszenia Koalicja

Petycja zlo2ona przez stowazyszenie Koalicja polska wolna od 5G wnosi

publicznym o:

1.

Przyjqcie przez Radq Gminy uchwaly

w

w

interesie

sprawie ochrony zdrowia mieszkaric6w pzed

elektroska2eniem.
2. ZobowiEzanie Burmistrza/W6jta/Pzewodniczqcego Rady do:

a) wykonania Uchwaly;
b) opublikowania jei na stale na stronie internetowej UG oraz na profilu Facebooka Burmistza/W6jta
Gminy;

c) pzekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szkol i pzedszkoli na terenie gminy;
d) pzekazania Uchwaly wladzom powaatowym, wojewddzkim, krajowym.
Wnosi, aby w ww, uchwale Rada Gminy:
1. Wyrazila swoje negatywne stanowisko wobec:

a) wielokrotnego zwiqkszenia od 01.01.2020 dopuszczatnego poziomu ekspozycji mieszka6c6w na pole
elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;

b) wprowadzenia standardu 5G bez wczelniejszego zbadania

wp+ywu tej technologii na zdrowie
mieszkaric6w i dzialanie implant6w oraz bez wdro2enia wla6ciwego systemu monitorowania nate2enia
PEM w 5rodowisku.
2. Zalecila:

a) zdemontowanie istnieigcej sieci wFFi w szkotach tam, gdzie one istnieiE, i wykonanie nowych
instalacji sieci komputerowych w oparciu wylEcznie o polqczenia kablowe internetowe bqdi
6wiatlowodowe;

b) nakazanie przelqczania na lekcjach telefon6w kom6rkowych w tryb samolotowy oraz zakazanie ich
uzywania na przerwach poza celami zwiazanymi z informowanaem rodzic6w lub w celach alarmowych.
W ww. petydi zawarte jest 2qdanie, aby Rada Gminy zobowiqzala siq do pzeprowadzenia
kampanii informaryjnych dla mieszkaric6w nt. zagro2e6 zdrowotnych zwiqzanych z pEM (telefon
kom6rkowy, WiFi i inne urzqdzenia bezpzewodowe)

Dnia 22 maja 2020 roku Komisja Skarg, Wniosk6w

i

petycji Rady Miejskiej

w

Sura2u

wiqkszo6ciq stwierdzila, 2e petycja dotyczqca ochrony zdrowia mieszkarlc6w gminy pzed coraz
wiqkszE ekspozyQq na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie czestofliwosci,
zasluguje na uwzglqdnienie w czqki dotyczqcej nastepujQcych kwestii zawartych w petycji:
1. Wyrazila swoje negatywne stanowisko wobec:

a) wielokrotnego aviqkszenia od 01.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszka6c6w na
pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;

b) wprowadzenia standardu 5G bez wczesniejszego zbadania wplywu tej technologii na

zdrowie
mieszkaric6w idzialanie implant6w oraz bez wdro2enia wla6ciwego systemu monitorowania natq2enia
PEM w Srodowisku.

ustawa o petycjach w polskim systemie prawnym jest regulacjE okreslajEcQ zasady skladania
rozpatrywania petycji oraz sposoby postqpowania organ6w w sprawach dotyczEclch petycji.
Pzedmiotem petycji mo2e byi zadanie: zmiany przepis6w prawa, podjqcie rozstrzygniqcia lub innego
dzialania w sprawie dotyczacej podmiotu wnoszqcego petycjq, zycia zbiorowego lub warto<ci
imiQ dobra wsp6lnego, mieszczqcych siq w zakresie
wymagajqcych szczeg6lnej ochrony

i

w

i kompetencji adresata petycji. Petycja mo2e byi zlo2ona w interesie: publicznym, podmiotu
wnoszEcego petycjq, podmiotu tzeciego, za jego zgodq. Ustawa stanowi, 2e petycja zlo2ona do
organu stanowiAcego jednostki samoaqdu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba.
2e w statucie wskazany jest organ wla6ciwy w tym zakresie'

Adresatem ww. petycji jest Rada Miejska

w sura2u, a wedlug statutu Gminy sura2
wnioski i

skarg, wniosk6w i Petycji Rady Mieiskiej w surazu rozpatruje skargi.
uwagq pzepisy prawa obowiqzujqce przy rozpatrywaniu skarg, wniosk6w i petycji.

Komisja

petycje biorEc pod

podstawowym zadaniem przedstawicieli wtadz kazdej jednostki samorzqdu terytorialnego iest
dbanie o bezpieczeristwo i zdrowie jej mieszkaric6w. Dlatego, biorac pod uwagQ argumenty zawarte
w ww. petycji, w interesie publicznym, w trosce o warto6ci wymagajqce szczeg6lnej ochrony w imiq
dobra wsp6lnego mieszkaric6w gminy sura2, Komisja skarg, wniosk6w Petycii Rady Miejskiej
w sura2u prryjmuje stanowisko, w kt6rym zamierza wraz z Radq MieiskE w sura2u oraz Burmistrzem
Sura2a, podjqt dzialania majqce na celu tzetelne rozpoznanie problemu zawartego w ww. petycji.

i

jest bardzo zltc2ona i wymaga dokladnej analizy materialu
sieci
5G budzi wielkie kontrowersje na calym 6wiecie. Sytuacja
merytorycznego, a samo zagadnienie
zwiEzana z rozwojem ka2dej nowej technologii, jak miato to miejsce wielokrotnie w historii, zawsze
stanowi temat do dyskusji spotecznych oraz naukowych.
Problematyka

w niej

zawarta

jest
Rada Miejska w suraiu przychyla siq do opinii, 2e wptyw technologii sieci bezpzewodowej 5G
mato zbadany i wymaga lepszego poznania. Nalezy jednak miec 5wiadomo6i, 2e Rada moze dzialai
tylko w zakresie swoich kompetencji ws. stanowienia pzepis6w prawa, a akty prawa miejscowego nie

mogq

byt

sprzeene

z

powszechnie obowiEzujacymi aktami normatywnymi

tj'

ustawE

i rozpozqdzeniem.

w zwiqzku z powy2szym uznaje siq petycjQ

za uzasadnionE w czq6ci dotyczqcej nastqpujqcych kwestii:

a) wielokrotnego zwiqkszenia od 01.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkaric6w na
pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego;

wcze6niejszego zbadania wptywu tej technologii na zdrowie
mieszkahc6w idzialanie implant6w oraz bez wdro2enia wla6ciwego systemu monitorowania natQ2enia
PEM w 6rodowisku.

b) wprowadzenia standardu 5G bez

W pozostalym zakresie nale2alo uznai, ze petycja jest nieuzasadniona.
Przewo

tuIr

M

ieiskiej

*
Agnies*a dyla Fil ipczuk-Zamojda

