UCHWAŁA NR XVIII.195.2020
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie ochrony zdrowia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po zapoznaniu się ze stanowiskiem przedstawionym przez
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 21 marca 2020 r. złożonej w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz
szerszym zakresie częstotliwości, petycję uznaje się za niezasadną z przyczyn określonych w
uzasadnieniu do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnoszącego petycję o sposobie jej
rozpatrzenia, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\
Uzasadnienie
W dniu 21 marca 2020 r. do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, została przesłana za
pośrednictwem poczty elektronicznej petycja z dnia 21 marca 2020 r., złożona w interesie
publicznym, w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na
sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach - petycja złożona do
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Przepis
art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, że Rada Gminy
rozpatruje skargi na działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje
składane przez obywateli i w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.

W dniu 23 czerwca 2020 r. na posiedzeniu zebrała się Komisja Skarg Wniosków i Petycji,
która dokonała analizy wniesionej petycji, jej oceny co do zasadności i właściwości rzeczowej i w
głosowaniu zajęła stanowisko, że nie podziela postulatów zawartych w petycji.
W ocenie Komisji, zasadniczą kwestią jest zapewnienie w obowiązujących przepisach prawa
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radiokomunikacji ruchomej, a zagwarantowaniem przepisów umożliwiających bezpieczne stosowanie
tych technologii.
Obecnie możemy zaobserwować, iż w doktrynie prezentowane są rozbieżne poglądy, w zakresie
potencjalnych skutków oddziaływania pól elektromagnetycznych.
Zagadnienie związane z polami elektromagnetycznymi i ich wpływem na obywateli powinno
być poddane odpowiednim badaniami przez właściwe instytucje państwowe. Natomiast ewentualne
działania, zmierzające do zmiany dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych, powinny być
wprowadzane prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie
prawem miejscowym. W związku z powyższym aktualnie nie powinno się podejmować regulacji
prawnych w rozpatrywanej materii przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska przyjęła za własne stanowisko Komisji Skarg Wniosków i
Petycji, w związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem
skargi.

