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z dnia 18 maja 2020 r.                                
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

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

w sprawie  petycji  dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami- Stop zagrożeniu zdrowia 
i życia 

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) oraz  art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpoznaniu petycji z dnia 23 marca 2020 r. złożonej w interesie publicznym przez [...] dotyczącej 
ochrony zdrowia przed elektroskażeniami- Stop zagrożeniu zdrowia i życia oraz po zapoznaniu się 
z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie Rada Miejska w Gogolinie 
w całości uznała petycję za bezzasadną. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do 
uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie do poinformowania osoby wnoszącej 
petycję o sposobie jej załatwienia.  

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Mieskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

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

Uzasadnienie: 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 24 marca 2020 r. wpłynęła petycja złożona w interesie 
publicznym przez [...] dotycząca ochrony zdrowia przed elektroskażeniami - Stop zagrożeniu zdrowia 
i życia. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował 
petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 24 kwietnia 2020r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano analizy 
petycji. Autorzy petycji wnoszą o przyjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały w sprawie ochrony 
zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem w której: 

1) wyrazi swoje negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 01.01.2020 r. dopuszczalnego 
poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego i wobec 
wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców 
i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku, 

2) zaleci, aby zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją, i wykonano nowe 
instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe internetowe bądź 
światłowodowe, a także, żeby nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb 
samolotowy oraz zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem 
rodziców lub w celach alarmowych, 

3) zobowiąże się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych 
związanych z PEM (telefon komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe). 

W dniu 24 kwietnia 2020r. odbyło się posiedzenie przedmiotowej Komisji, na którym dokonano 
analizy petycji i postanowiono o wystosowaniu prośby do Burmistrza Gogolina o ustosunkowanie się, 
co do wnioskowanych w petycji żądań. W dniu 18 maja 2020r. na posiedzeniu Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji dokonała analizy przepisów prawa i stanowiska Burmistrza Gogolina w tej sprawie. 
Burmistrz Gogolina zwrócił uwagę na wyniki kontroli przeprowadzonej w 2019 r. przez Najwyższą Izbę 
Kontroli (NIK) oceniającej stopień przygotowania organów administracji publicznej ws. ochrony przed 
promieniowaniem urządzeń telefonii komórkowej. NIK stwierdziła, że zarówno organy Inspekcji 
Ochrony Środowiska (IOŚ), jak i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS), nie są przygotowane ani 
organizacyjnie, ani technicznie do kontroli pola elektromagnetycznego. Ich kompetencje nakładają się, 
a przepisy nie określają jednoznacznie roli, jaką mają odgrywać w systemie ochrony przed 
promieniowaniem. W aktualnym stanie prawnym dokonywanie pomiarów kontrolnych PEM 
w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych (SBTK) stanowi w zasadzie jedyny sposób oceny 
dotrzymania dopuszczalnego poziomu PEM. Prowadzenie takich pomiarów należy do zadań IOŚ i PIS. 

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Określiło ono dla 
częstotliwości z zakresu 2-300 GHz dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego (PEM) do 
10 W/m2 (gęstość mocy) i 61 V/m (składowa elektryczna). Dotychczas dopuszczalny poziom pola 
elektromagnetycznego, dotyczący częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz, a obejmujący sieci 
komórkowe, wynosił 0,1 W/m2. Oznacza to zatem stukrotne zwiększenie dopuszczalnego natężenia 
PEM. Jak wynika z uzasadnienia projektu rozporządzenia z 17 grudnia 2019 r., limity PEM dotychczas 
obowiązujące w Polsce były jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Europie – zarówno w zakresie 
poziomu pól, jak i sposobu ich pomiaru. Nie jest to jednak argument wyjaśniający wszelkie obawy. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku analizy stwierdziła, że dopuszczalne poziomy pól 
elektromagnetycznych w środowisku określa akt wyższego rzędu tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia. 
Rada Miejska w Gogolinie  nie posiada odpowiednich zasobów, środków oraz kompetencji, aby oceniać 
skutki wprowadzanych regulacji a także rozstrzygać o zasadności twierdzeń o niekorzystnych 
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konsekwencjach dla zdrowia ekspozycji w polu elektromagnetycznym, a formułowanie i przyjmowanie, 
w formie uchwały zarówno stanowiska, czy zaleceń dotyczących ograniczenia narażenia ludzi na PEM, 
nie leży w bezpośredniej kompetencji Rady Miejskiej w Gogolinie.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Gogolinie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.
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UZASADNIENIE

Do Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 24 marca 2020 r. wpłynęła petycja złożonaw interesie publicznym

przez [...] dotycząca ochrony zdrowia przed elektroskażeniami - Stop zagrożeniu zdrowia i życia.

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r.

(Dz. Urz. Woj. Opol. z 2018r. poz. 2893) Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował petycję do

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W dniach 24.04.2020r. i 18.05.2020r. odbyły się posiedzenia

przedmiotowej Komisji celem przeanalizowania złożonej petycji.

Komisja w trakcie prac rozpatrzyła wnioski zawarte w petycji, przeanalizowała stosowne przepisy prawa i

stanowiska Burmistrza Gogolina w tej sprawie i jednogłośnie uznała w całości za bezzasadną z przyczyn

ustalonych w załączniku do uchwały. W świetle przedstawionych w faktów Komisja Skarg, Wniosków i

Petycji rekomenduje podjęcie przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały według przedstawionego projektu

uchwały.

Wyłącza się jawność niniejszego projektu uchwały oraz załącznika w zakresie podmiotu Wnoszącego

petycję z uwagi na to, że petycja nie zawiera upoważnienia do ujawnienia takich danych.
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