
UCHWAŁA NR XI/92/2020 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona 21 kwietnia 2020 r. przez podmiot wnoszący petycję - Koalicja Polska 

Wolna od 5G, petycja dotycząca ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem nie 

zasługuje na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



Uzasadnienie 

W dniu 21 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn, w trybie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870), działający z upoważnienia Marszałka Województwa 

Lubelskiego Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przekazał petycję podmiotu wnoszącego 

petycję - Koalicja Polska Wolna od 5G, dotyczącą ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed 

coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia petycji należy wskazać, że obowiązujące w tym 

zakresie przepisy prawne w istocie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, że sprawa realizacji 

jakichkolwiek zamierzeń budowlanych, w tym takich, które mogą oddziaływać na mieszkańców, 

została wyłączona z kompetencji organów gminy, a jest realizowana przez inne organy 

administracji publicznej właściwe rzeczowo i miejscowo. 

Zatem jeżeli w ocenie tych organów: administracji architektoniczno-budowlanej, organów ochrony 

środowiska miałoby być zrealizowane w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, które 

statuują określone normy dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, to nie zyskałyby stosownych 

zezwoleń, a w konsekwencji nie zostałyby zrealizowane. 

Oczywiście zdrowie mieszkańców Gminy Żyrzyn, ale również wszystkich mieszkańców 

Rzeczpospolitej Polskiej jest dobrem nadrzędnym. W czasie obowiązywania na terenie kraju stanu 

epidemii jest to szczególnie doniosły problem. Z drugiej strony jednak należy mieć na względzie, że 

prawo stanowione, w ramach kompetencji tych organów, w sposób dostateczny zabezpiecza jej 

obywateli przed utratą zdrowa i życia. 

Dodatkowym argumentem w sprawie jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Polska jako jej 

członek obowiązana jest do stanowienia swojego prawa w zgodności z prawem unijnym, bądź też 

stosowania norm tego prawa wprost jeżeli jeszcze nie zostało zaimplementowane do porządku 

prawnego RP. To drugi z elementów gwarancji, że obowiązująca realizacja zamierzeń takich jak 

sieć 5G, nie może mieć negatywnego oddziaływania, o którym mowa w petycji. 

Wreszcie na zakończenie należy wskazać, że na terenie Gminy Żyrzyn nie ma przekaźników 

dla transmisji danych w technologii 5G, co powoduje że byłoby wyłącznie prewencyjne 

przeciwdziałanie inwestycjom, które nie dotyczą w chwili obecnej Gminy Żyrzyn. 

Ubocznie można wskazać, że Rada Gminy Żyrzyn nie posiada żadnych kompetencji w zakresie 

tworzenia aktów prawa miejscowego, ani stanowienia aktów kierownictwa wewnętrznego, których 

przedmiotem regulacji mogłaby być problematyka ograniczania oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego. 



Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że 

Rada Gminy Żyrzyn będzie analizowała poruszoną w petycji problematykę, ze szczególnym 

uwzględnieniem konkretnych przypadków realizacji określonych zamierzeń w zakresie 

budowy/rozbudowy sieci 5G. 


