
UCHWAŁA NR  XVII/146/2020
RADY GMINY POKÓJ

Z DNIA 21 SIERPNIA 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Na  podstawie  art.  18b  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.
z 2020 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz 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 Gminy Pokój, po zapoznaniu się z opinią komisji Skarg
Wniosków i Petycji Rady Gminy Pokój, uchwala co następuje:

§1

Odnosząc się do postulatów zawartch w petycji “Stop zagrożeniu życia i zdrowia” wniesionej przez
Koalicję Polska Wolna od 5G Rada Gminy Pokój postanawia:

1)  w zakresie pukntu 1 petycji nie wyrażać stanowiska w sprawie:
a) wielokrotnego  zwiększenia  od  01.01.2020r.  dopuszczalnego  poziomu  ekspozycji

mieszkańców na  pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego

b) 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,

z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiacym załącznik do niniejszej uchwały

2) w  zakresie  punktu  2  a)  petycji  zobowiazać  Wójta  Gminy  Pokój  do  dokonania  rozeznania
możliwości zastąpienia istniejącej sieci WI-FI połączeniami kablowymi, enternetowymi bądź
światłowodowymi,

3) w zakresie punktu 2 b) petycji uznać petycje za bezprzedmiotową z uwagi, iż w placówkach
oświatowych  Gminy  Pokój  jest  zakaz  używania  telefonów  komórkowych  na  przerwach
międzylekcyjnych,

4) w zakresie  punktu 3 petycji  zobowiązać  Wójta  Gminy do zamieszczenia  w prasie  gminnej
publikacji dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM. 

§2
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przesłania uchwały wraz z uzasadnieniem Koalicji
Polskiej Wolnej od 5G celem zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do uchwały nr XVII/146/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 21 sierpnia 2020

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Pokój w sprawie rozpatrzenia petycji

Koalicja Polska Wolna od 5G w petycji z 24.03.2020 r.. zatytułowanej “Petycja Stop zagrożeniu
zdrowia i życia” wnosi o to, aby w uchwale Rada Gminy:

1) wyraziła negatywne stanowisko wobec:
a)  wielokrotnego  zwiększenia  od  01.01.2020r.  dopuszczalnego  poziomu  ekspozycji
mieszkańców na  pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego
b)  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

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

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

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, po zapoznaniu się z treścią petycji, wnioskuje o nie podejmowanie
uchwał dotyczących wyrażenia negatywnego stanowiska wobec:

a) wielokrotnego zwi kszenia od 01.01.2020r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszka cówę ń
na  pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego

b) wprowadzenia standardu 5G bez wcze niejszego zbadania wp ywu tej technologii na zdrowieś ł
mieszka ców  i  dzia anie  implantów  oraz  bez  wdro enia  w a ciwego  systemu  monitoringuń ł ż ł ś
nat enia PEM w rodowiskuęż ś

gdyż nie posiada wiedzy w tym zakresie, a opinie naukowców na ten temat są sprzeczne.

Komisja  uznała  za  zasadne  rozważenie  możliwość  zastąpienia  istniejącej  sieci  Wi-Fi
połączeniami  kablowymi,  enternetowymi  bądź  światłowodowymi.  W  zakresie  wydania  nakazu  o
przełączanie telefonów komórkowych w tryb samolotowy przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych,
ostateczną decyzję w tych sprawach pozostawiono się dyrektorom placówek oświatowych.
Komisja  ustaliła,  że  szkołach  podstawowych  istnieje  zakaz  używania  telefonów  komórkowych  na
przerwach międzylekcyjnych przez uczniów.



Komisja  zawnioskowała  do  Wójta  Gminy  Pokój  o  zamieszczenie  w  prasie  gminnej  publikacji
dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM.

Wobec przedstawionej w petycji problematyki, Rada Gminy Pokój, uznała stanowisko Komisji
Skarg Wniosków i Petycji, w pełni za zasadne. 


