
UCHWAŁA NR XXI/193/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

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

§ 1.  Rada Miejska w Ozimku, po rozpatrzeniu petycji  z dnia 23 marca 2020r. złożonej przez Koalicję 
Polska Wolna od 5G  oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Ozimka 
w przedmiotowej sprawie, nie uwzględnia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania podmiotowi wnoszącemu petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Ozimku wpłynęła petycja Koalicji Polska Wolna od

5G w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Ozimku uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców

przed elektroskażeniem.

Powyższa petycja została przekazana przez Radę Miejską w Ozimku zgodnie z kompetencją do

właściwości Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ozimku. W ramach prac komisja

pismem SO.RM.152.1.2020 z dnia 28.04.2020r. wystąpiła o ustosunkowanie się do petycji przez

Burmistrza Ozimka.

W dniu 11.05.2020r. pismem ZRGG.152.1.2020.ZB Burmistrz Ozimka przedstawił swoje

stanowisko, wskazując iż nie ma podstaw do kwestionowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17

grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.z

2019r. poz. 2448).

Po zapoznaniu się z treścią petycji i wyjaśnieniami Burmistrza Ozimka Rada Miejska w Ozimku nie

uwzględnia przedmiotowej petycji.

Rada Miejska w Ozimku nie ma podstaw do kwestionowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

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

(Dz.U.z 2019r. poz. 2448). Należy również zauważyć, że w zgodnie z obowiązującym Polskim Prawem i

unormowaniami Unii Europejskiej, wszystkie urządzenia techniczne dopuszczone do stosowania i

eksploatacji muszą posiadać potwierdzenie spełniania wymogów technicznych poprzez posiadanie

stosownych certyfikatów i świadectw dopuszczenia.

W tym stanie prawnym Rada Miejska w Ozimku, biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i

Petycji, nie ma podstaw do zakazywania lub ograniczania ilości posiadanych przez mieszkańców urządzeń

emitujących lub wykorzystujących promieniowanie elektromagnetyczne poprzez podejmowanie uchwał.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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