UCHWALA NR XIIUI09/20
RADY MIASTA KOLNO
zdnia3lipca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjgcia uchwaly Rady Miasta Kolno
dotyczqcej ochrony zdrowia mieszkaric6w przed elektroska2eniem

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorzqdzie gminnym (Dz. U. 22020 r,
poz.713)orazart.9ust.2ustawy zdniall lipca20l4r. opetycjach(Dz.U. z2018t.poz.870)RadaMiasta
Kolno uchwala, co nastgpuje:
$ l. Nie uwzglgdnia sig petycji Koalicji Polska Wolna od 5G 223 marca2020 r. dotyczqcej podjgcia przez
Radg Miasta Kolno uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkatic6w przed elektroskazeniem.
$ 2. Uzasadnienie zajgtego stanowiska zawiera zalqcznik do niniejszej uchwaly.
$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Kolno.
$ 4. Uchwala rvchodzi w 2ycie z dnient podjgcia.
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Zalqcznik do uchwaly Nr XIII/I09/20
Rady Miasta Kolno
z dnia 3 lipca 2020 r.
Uzasadnienie
W dniu 23 marca2020 r. do Rady Miasta Kolno wplyngla petycja w interesie publicznym KoalicjiPolska
Wolna od 5G dotyczqca:

l)

podjgcia uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkaric6w przed elektroskazeniem,

2) zobow

i4zan i a B urm

is

trza,

P

rzew odn i cz4cego Rady do

:

a) wykonania Uchwaly,

b)opublikowania jej na stale na stronie internetowej Urzgdu Miasta orazna profilu Facebooka Burmistrza
Miasta"

c) przekazania Uchwaly dyrektorom wszystkich szk6l i przedszkoli na terenie gminy,
d) przekazania Uchwaly wladzom powiatowym, wojew6dzkim ikrajowym.

Komisja Skarg. Wniosk6w i Petycji Rady Miasta Kolno na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r.
dokonala analizy wniesionej petycji i oceny jej zasadnoSci.
Odnoszqc sig do treSci petycji Komisja Skarg, Wniosk6w i Petycji stwierdzila:

Siec 5C to telekomunikacyjna rewolucja wykorzystywana juZ w niekt6rych krajach, w tym takZe
w Polsce. Wprowadzenie sieci 5C budzi wiele kontrowersji zwiqzanych z promieniowaniem
elektromagnetyczrlym, kt6re wedlug przeciwnikow tego standardu moZe byi szkodliwe dla ludzi.
Eksperci przekonujq, Ze nie mozna calkowicie wykluczyc szkodliwoSci sieci 5G. Wynika to gl6wnie
z braku miarodajnych badafr na ten temat, zwlaszcza dotycz4cych biologicznych skutk6w fal
milimetrowych dzialajqcych w spos6b ciEgly. Ale obecnie nie ma tez podstaw do strachu. Takie fale
najprawdopodobniej nie majE wigkszego wplywu na ludzki organizm, ale nie mozna powiedziei. ze
na pewno. Do tej pory bylo za malo badari. kt6re by to zweryfikowaly. Rozbudowa infrastruktury
telefbnii konr6rkowej jest zagadnieniem wieloplaszczyznowym, wymagajqcym specjalistycznej
wiedzy, a aktualnie w (rodowisku naukowym brak jest jednoznacznych argument6w zar6wno
potwierdzajqcych. jak i negujqcych szkodliwoSi dzialania fal elektromagnetycznych o wysokich
czgstotliwoSciach. O braku szkodliwoSci sieci 5G dla naszego zdrowia zapewnia Miedzynarodowa
Organizacja Zdrowia.

Biorqc powyzsze pod uwagg Rada Miasta Kolno postanawia nie uwzglgdnii petycji dotycz4cej
podjgcia uchwaly w sprawie ochrony zdrowia mieszkaric6w miasta przed elektroskazeniem.
Niniejsza uchwala wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie zalatwienia petycji
w rozumieniu art, l3 ust. I ustawy o petycjach.
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