Projekt
z dnia 22 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)
oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
1. Po rozpatrzeniu petycji Koalicji Polska Wolna od 5G złożonej w dniu 1 kwietnia 2020 r. Rada Miasta
Ostrów Mazowiecka stwierdza, że
1) ochrona zdrowia mieszkańców miasta jako jedno z ustawowych zadań własnych gminy ma charakter
priorytetowy w związku z powyższym ogólny cel petycji jakim jest ochrona zdrowia jest zasadny,
2) nie uwzglednia petycji w zakresie podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed
elektroskażeniem.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Ostrów Mazowiecka do poinformowania składającego
petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Robert Krajewski
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia....................2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 1 kwietnia 2020 r. drogą elektroniczną na skrzynkę e- mail Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka
wpłynęła petycja od Koalicji Polska Wolna od 5G. Koalicja Polska Wolna od 5G wnosi o: "1. przyjęcie przez
Radę Miasta/ Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, 2.
zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczacego Rady do: a) wykonania uchwały; b) opublikowanie jej na
stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy; c) przekazania
uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; d) przekazania uchwały władzom
powiatowym, wojeówdzkim i krajowym. "
Przewodniczący Rady Miasta po zapoznaniu sie z treścią petycji przekazał ją do rozpatrzenia
i zaopiniowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Petycja analizowana była przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 12 maja 2020 r. oraz 21 lipca 2020 r. W wyniku analizy
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka po rozpatrzeniu petycji stwierdza, że brak jest jednoznacznych wyników
świadczących o negatywnym oddziaływaniu technologii 5G na zdrowie mieszkańców. Informacja ta zawarta
jest również w treści petycji. Rada Miasta nie może podjąć działań, które inicjowałyby działania sprzeczne
z obowiązującymi przepisami prawa lub zakłócałyby obecny porządek prawny. Jak czytamy w piśmie Ministra
Cyfryzacji BM-WSKN.053.24.2018 z dnia 19 lutego 2019 r. będącym odpowiedzią na petycję z dnia
12 grudnia 2018 r. przeciw podwyższaniu norm promieniowania elektromagnetycznego oraz przeciwko
wprowadzaniu sieci internetowej 5G „ Wprowadzenie sieci 5G w Polsce jest jednym z elementów przyjętej
przez Rząd RP Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju…. Obszar telekomunikacji jest kluczowym
elementem funkcjonowania państwa, zapewniającym bezpieczeństwo obywateli i sprawne działanie służb
publicznych. Jego rola w dobie gospodarki opartej na informacji stale wzrasta i staje się czynnikiem
warunkującym rozwój jego jak i całego społeczeństwa. Rozwój systemów teleinformatycznych wymaga
istnienia zrównoważonego otoczenia prawnego, w którym zabezpieczone są wszystkie żywotne interesy
społeczeństwa„
Rada Miasta Ostrów Mazowiecka nie jest
właściwa, aby podważać fakt, że obowiązujące
w Polsce normy pola elektromagnetycznego są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i nauki oraz odpowiadają
wartościom wynikającym z regulacji UE a także że sprawnie działa system kontroli przestrzegania poziomów
pół elektromagnetycznych.
Rada Miasta nie posiada kompetencji w zakresie oceny wpływu pól magnetycznych na zdrowie człowieka.
Rada Miasta uznała za niezasadne zajęcie negatywnego stanowiska wobec wprowadzania technologii 5G
bez wykonania wcześniejszych badań wpływu tej technologii na mieszkańców. Nalezy podjąć działania
mające na celu rzetelne rozpoznanie dotychczas małoznanego problemu przedstawionego w petycji.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z d nia 11 lipca 2014 r. o petycjach sposób załatwienia petycji nie może
być przedmiotem skargi.
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