
UCHWAŁA NR XVII/162/20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia 
mieszkańców przed elektroskażeniem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r.poz. 870) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Grodkowie w wyniku rozpatrzenia złożonej w dniu 24 marca 2020 r. petycji 
w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, 
nie znajduje przesłanek do uwzględnienia zawartego w niej postulatu, z uzasadnieniem prawnym i faktycznym 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Załącznik do uchwały Nr XVII/162/20

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 24 czerwca 2020 r.

Pismem  z dnia 24 marca 2020 roku za pośrednictwem  poczty elektronicznej  Koalicja  Polska Wolna od 
5G wniosła do tutejszego urzędu petycję dotyczącą przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia  
mieszkańców gminy przed coraz  większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne  o coraz 
szerszym  zakresie częstotliwości,

Petycja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  na swoim posiedzeniu odbytym w dniu 16 czerwca 2020 roku 
badając petycję  wysłuchała wyjaśnień złożonych przez  Sekretarza  Gminy i stwierdziła, co następuje:

1. Jak podaje przygotowany pod redakcją prof. dr. hab. med. Konrada Rydzyńskiego z Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi raport Oddziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych na zdrowie pracowników 
projektowanych sieci 5G i populacji generalnej, biologiczne działanie EFM z zakresu 15 - 100 GHz jest 
praktycznie nieznane. Jest to raport finansowany przez Narodowy Program Zdrowia, mający ocenić 
potencjalny wpływ sieci 5G na człowieka.

2. Jak zaznaczył Minister Cyfryzacji – Marek Zagórski w odpowiedzi z 12 lutego 2019 r. na interpelację 
Posła na Sejm RP Pana Roberta Majka w sprawie realizacji planu wcielenia w życie w Polsce w 2020 r. 
technologii nowej generacji 5G w kontekście realizacji ustawy z druku nr 1066 i jej wpływu na populację Polek 
i Polaków (interpelacja nr 28857), „tezy o szkodliwych skutkach stosowania technologii 5G, nie znajdują 
odzwierciedlenia w wiarygodnych, rzetelnie prowadzonych badaniach naukowych oraz stanowiskach 
i opracowaniach takich instytucji jak Niezależny Komitet Naukowy UE ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) czy Międzynarodowa Agencja Badań Nad Rakiem (IARC)”.

3. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w 2019 r. Białą Księgę – Pole elektromagnetyczne a człowiek – 
oraz Przewodnik po 5G, w których zawarto informacje czym są fale elektromagnetyczne, jaki mają wpływ na 
organizm człowieka, jak je mierzyć, jakie regulacje ich dotyczą, jaki jest związek pola elektromagnetycznego 
z telekomunikacją, czym jest kolejna generacja sieci komórkowych (5G).

Z punktu widzenia fizyki i biologii oddziaływanie 5G na człowieka nie różni się od oddziaływania nań 
innych urządzeń wykorzystujących fale radiowe (telefony komórkowe czy radio).

Wg ww. ministerstwa gęstsza sieć małych nadajników o niskiej mocy to szansa na zmniejszenie 
oddziaływania telefonii komórkowej na człowieka, a dla sieci 5G brane są pod uwagę pasma częstotliwości 
700MHz, 3,4-3,8 GHz oraz 26GHz, czyli częstotliwości obecnie wykorzystywane w telekomunikacji, do 
przesyłania sygnału telewizyjnego czy w radioliniach.

Przedmiot petycji.

Petytor w piśmie złożonym w drodze elektronicznej w dniu 24 marca 2020 r.:

1) zwrócił się o przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem;

2) przedstawił subiektywne uzasadnienie swojego postulatu;

3) wykazał elementy oczekiwanego brzmienia i uzasadnienia uchwały, w tym m. in.:

a) zdemontowania istniejących sieci Wi-Fi w szkołach i wykonania nowych sieci komputerowych 
kablowych eternetowych bądź światłowodowych,

b) nakazania przełączania na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy,

c) wyrażenia negatywnego stanowiska wobec wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. 
dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu 
mikrofalowego,
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d) wyrażenia negatywnego stanowiska wobec wprowadzenia standardu 5G bez wcześniejszego zbadania 
wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego 
systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku.

Ocena przedmiotu petycji w świetle stanu prawnego i faktycznego.

W świetle dokonanej analizy, Rada Miejska w Grodkowie nie znajduje przesłanek do przyjęcia 
postulowanej w petycji uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, 
z uwagi na:

1) brak uprawnień Rady Miejskiej w Grodkowie do ustalenia dopuszczalności oraz określenia warunków 
realizacji inwestycji związanych z rozwojem sieci telefonii komórkowej, która podlega ocenie w drodze 
postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy właściwe do wydawania:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć –  Burmistrz Grodkowa,

b) pozwoleń na budowę – Starosta Powiatu;

2) brak wyników badań potwierdzających negatywne oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 
z zakresu częstotliwości od 700 MHz, poprzez 3,4 – 3,8 GHz do 26 GHz na ludzkie zdrowie.

Z dostępnych informacji wynika, że:

1) wpływ fal elektromagnetycznych o najwyższych częstotliwościach (przedział 30-300 GHz) na ludzi nie jest 
szeroko zbadany;

2) aktualnie brak jest dowodów wskazujących na negatywne skutki zdrowotne ekspozycji EFM o wartościach, 
jakie spodziewane są na podstawie szacunkowych danych technicznych wokół urządzeń nadawczych 
systemów 5G.
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