
UCHWAŁA NR XX/108/2020 
RADY GMINY CISEK 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami 

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

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Koalicji Polska Wolna od 5G, Rada Gminy Cisek 
nie uwzględnia petycję dotyczącą ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.  

§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy Cisek zawiadomi podmiot wnoszący 
petycję.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Cisek 

 
 

Rozwita Szafarczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XX/108/2020 

Rady Gminy Cisek 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Uzasadnienie  

Dnia 24 marca 2020 r. drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą ePUAP Urzędu Gminy Cisek wpłynęła 
petycja od podmiotu Koalicja Polska Wolna od 5G. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu 
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek skierowała petycję do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska odnośnie zasadności petycji. 

W dniu 8 maja 2020 r. członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z treścią petycji 
uznali jednogłośnie, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. 

Petycja złożona przez Koalicję Polska Wolna od 5G wnosi w interesie publicznym o: 

1) przyjęcie przez Radę Miasta/Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia 

2) zobowiązanie Burmistrza/ Wójta/Przewodniczącego Rady do: 

a) wykonania Uchwały; 

b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM/UG oraz na profilu Facebooka Burmistrza/Wójta 
Gminy; 

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

d) przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

Ponadto Koalicja Polska Wolna od 5G wnosi o to, aby w uchwale Rada Gminy: 

1) wyraziła swoje negatywne stanowisko wobec: 

a) wielokrotnego zwiększenia od 1.1.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole 
elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego; 

b) wprowadzania 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 internetowe bądź światłowodowe; 

b) nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazano ich 
używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych; 

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

Po zapoznaniu się z treścią powyższej petycji uznano, iż Gmina Cisek nie ma podstaw do 
kwestionowania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448). Zgodnie 
z obowiązującym polskim prawem i unormowaniami Unii Europejskiej, wszystkie urządzenia 
techniczne dopuszczone do stosowania i eksploatacji muszą posiadać potwierdzenie spełnienia 
wymogów technicznych poprzez posiadanie stosownych certyfikatów i świadectw dopuszczenia. 

W chwili obecnej według Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie jest możliwe zajęcie 
jednoznacznego negatywnego stanowiska wobec wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 roku 
dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu 
mikrofalowego oraz wprowadzenia standardu 5G. 

Problematyka zawarta w petycji jest bardzo złożona i wymaga dokładnej analizy tematyki, a samo 
zagadnienie sieci 5G budzi kontrowersje na całym świecie. Sytuacja związana z rozwojem każdej nowej 
technologii zawsze stanowi temat do dyskusji naukowych i społecznych. 
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Brak jest również podstaw prawnych, aby Rada Gminy Cisek  podejmowała uchwały nakazujące 
zdemontowanie istniejących sieci Wi-Fi w szkołach lub też uchwał wprowadzających zasady 
korzystania z telefonów komórkowych dla uczniów poszczególnych szkół. Postulowane zalecenie 
dotyczące zasad korzystania z telefonów komórkowych w szkołach należą do właściwości dyrektorów 
poszczególnych szkół na podstawie art. 99 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1148). 

Wobec powyższego uznaje się, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.
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