
Uzasadnienie do Uchwały  Nr 4/2020 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Rady Gminy Łabunie 

z dnia 6 maja 2020r. 

 

W dniu 21 kwietnia 2020r. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy 

Łabunie wpłynęła petycja przekazana przez Marszałka Województwa Lubelskiego  

od Stowarzyszenia Koalicja Polska Wolna od 5G. Wójt Gminy Łabunie niezwłocznie zapoznał się z 

treścią ww. petycji oraz żądaniami w niej zawartymi, a następnie przedstawił jej treść Radnym Gminy 

Łabunie, w tym członkom Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łabunie. Dnia 6 maja 

2020 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Łabunie jednogłośnie stwierdziła, że 

petycja dotycząca ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne 

pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości, zasługuje na uwzględnienie. 

Ustawa o petycjach w polskim systemie prawnym jest regulacją określającą zasady składania 

i rozpatrywania petycji oraz sposoby postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 

Przedmiotem petycji może być żądanie: zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego 

działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie 

i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu 

wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą. Ustawa stanowi, że petycja złożona do 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ, chyba, że 

w statucie wskazany jest organ właściwy w tym zakresie. Adresatem ww. petycji jest Rada Gminy 

Łabunie, a według Statutu Gminy Łabunie §89 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Łabunie rozpatruje skargi, wnioski i petycje biorąc pod uwagę przepisy prawa obowiązujące przy 

rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji.  

Petycja złożona przez Stowarzyszenie Koalicja Polska Wolna od 5G wnosi w interesie 

publicznym o: 

1. Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców  

przed elektroskażeniem.  

2. Zobowiązanie Wójta/Przewodniczącego Rady do: 

a) wykonania Uchwały; 

b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UG oraz na profilu Facebooka Wójta 

Gminy; 

c) przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy; 

d) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim, krajowym.  

Wnosi, aby w ww. uchwale Rada Gminy: 

1. Wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec:  



a) wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 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 

monitorowania natężenia PEM w środowisku. 

2. Zaleciła: 

a) zdemontowanie istniejącej sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją,  

i wykonanie nowych instalacji sieci komputerowych w oparciu wyłącznie  

o  połączenia kablowe eternetowe bądź światłowodowe; 

b) nakazanie przełączania na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz 

zakazanie ich używania na przerwach  poza celami związanymi z informowaniem rodziców  

lub w celach alarmowych.  

W ww. petycji zawarte jest żądanie, aby Rada Gminy zobowiązała się do przeprowadzenia kampanii 

informacyjnych dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon komórkowy, 

WiFi i inne urządzenia bezprzewodowe).  

 Podstawowym zadaniem przedstawicieli władz każdej jednostki samorządu terytorialnego jest 

dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie jej mieszkańców. Dlatego, biorąc pod uwagę argumenty zawarte w 

ww. petycji, w interesie publicznym, w trosce o wartości wymagające szczególnej ochrony w imię 

dobra wspólnego mieszkańców gminy Łabunie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Łabunie przyjmuje stanowisko, w którym zamierza wraz z Radą Gminy Łabunie oraz Wójtem Gminy 

Łabunie, podjąć działania mające na celu rzetelne rozpoznanie problemu zawartego w ww. petycji. 

Problematyka w niej zawarta jest bardzo złożona i wymaga dokładnej analizy materiału 

merytorycznego, a samo zagadnienie sieci 5G budzi wielkie kontrowersje na całym świecie. Sytuacja 

związana  

z rozwojem każdej nowej technologii, jak miało to miejsce wielokrotnie w historii, zawsze stanowi 

temat do dyskusji społecznych oraz naukowych. Rada Gminy Łabunie przychyla się do opinii, że 

wpływ technologii sieci bezprzewodowej 5G jest mało zbadany i wymaga lepszego poznania. Należy 

jednak mieć świadomość, że Rady Gminy może działać tylko  

w zakresie swoich kompetencji ws. stanowienia przepisów prawa, a akty prawa miejscowego nie 

mogą być sprzeczne z powszechnie obowiązującymi aktami normatywnymi tj. ustawą  

i rozporządzeniem.  

 W związku z powyższym uznaje się petycję za uzasadnioną. 


