
UCHWAŁA NR XX/162/2020 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 18 czerwca 2020 r. 

w sprawie złożonej petycji 
dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

Na podstawie art. 18 b 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), Rada Gminy Reńska Wieś 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 23 kwietnia 2020 roku złożonej w interesie publicznym przez 
Koalicję Wolna Polska od 5 G sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, Rada Gminy 
Reńska Wieś rozpatruje ją negatywnie w całości. 

2. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś do przesłania uchwały podmiotowi 
wnoszącemu petycję wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020

r. poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;

wnioski oraz petycji składane przez obywateli; w tym celu powołuje się komisje skarg, wniosków

i petycji.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi wpłynęła petycja Koalicji Wolna

Polska od 5G, która następnie została przekazana do Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś.

W dniu 9 czerwca 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

Reńska Wieś, na którym Komisja ustaliła, że nie posiada kompetencji do ograniczania lub

zaniechania instalacji sieci 5G, gdyż nie jest instytucją wprowadzającą ten system na rynek Polski

(obowiązek taki ciąży na operatorach). Ponadto Komisja nie ma kompetencji do żądania

wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w tym zakresie.

Ponadto, obowiązujące normy promieniowania zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra

Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

w środowisku. Ponieważ ww. rozporządzenie jest aktem prawa krajowego tutejszy Organ nie

posiada danych pozwalających na zakwestionowanie tych poziomów ani kompetencji do

ustawiania odstępstw od tej regulacji.

W związku z powyższym Rada Gminy Reńska Wieś po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji

Skarg,Wniosków i Petycji uznała petycję w całości za bezzasadną.
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