
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 870) 

Rada Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu petycji złożonej przez Pana (ochrona danych osobowych) w interesie publicznym w dniu 
9 września 2020 r. w przedmiocie wydania apelu o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami, 
uwzględnia się petycję. 

§ 2.  

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 9 września 2020 r. Pan (ochrona danych osobowych) wystąpił w interesie publicznym do Rady 
Miejskiej w Mielcu z petycją w przedmiocie wydania apelu o ochronę zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniami, zawierającego następujące lub zbliżone treści: 

"W związku z zaniepokojeniem wywołanym przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, a także 
przepisów wykonawczych do tej ustawy, wobec skierowanej do Rady Miejskiej w Mielcu petycji w sprawie 
ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami, Radni Rady Miejskiej w Mielcu apelują o: 

- podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku bieżącego badania wpływu 
technologii 5G na zdrowie mieszkańców oraz wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM 
w środowisku, 

- szerokie konsultacje przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności publicznej oraz rzetelne 
prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie potencjalnego oddziaływania nowych technologii na 
zdrowie." 

Autor petycji wystąpił o przekazanie treści apelu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi 
Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Ministrowi Zdrowia, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Klimatu oraz Ministrowi Cyfryzacji. 

Rada Miejska w Mielcu po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że zasadne 
jest podjęcie przez Radę Miejską w Mielcu apelu o ochronę zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami 
o treści zbliżonej do wskazanej w petycji. 

W ocenie Rady Miejskiej w Mielcu nowoczesne technologie stanowią niewątpliwie istotny czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Rada Miejska w Mielcu zauważa jednocześnie, że wzrostowi 
intensywności korzystania z usług telefonii komórkowej oraz rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej 
towarzyszy zanieczyszczenie środowiska oddziaływaniem PEM, brak w środowisku naukowym konsensusu 
odnośnie wpływu PEM i sieci 5G na człowieka, brak w społeczeństwie szerszej wiedzy odnośnie skutków 
jego oddziaływania oraz konieczność właściwego systemu monitorowania natężenia PEM w środowisku. 

W związku z powyższym Rada Miejska w Mielcu występuje do wyżej wymienionych organów o podjęcie 
działań legislacyjnych w sprawie wprowadzenia obowiązku bieżącego badania wpływu technologii 5G na 
zdrowie mieszkańców oraz wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w środowisku, 
a także prowadzenia szerokich konsultacji przepisów prawa w zakresie lokalizacji inwestycji łączności 
publicznej oraz rzetelne prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie potencjalnego oddziaływania 
nowych technologii na zdrowie. 

Wobec powyższego Rada Miejska w Mielcu postanawia uwzględnić petycję w interesie publicznym 
z dnia 9 września 2020 r. w przedmiocie wydania apelu o ochronę zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniami o treści zbliżonej do wskazanej w petycji.
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