
UCHWAŁA NR XVII/155/2020

RADY GMINY MANOWO

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicja Polska Wolna od 5 G

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 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z petycją Koalicji Polska Wolna od 5 G z dnia 21 marca 2020 roku w sprawie 

przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkanców przed 

elektroskażeniem, Rada Gminy Manowo rozpatruje ją pozytywnie.

§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Manowo do przygotowania projektu uchwały w sprawie ochrony 

zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

§ 3. Treść niniejszej uchwały przewodniczący Rady jest zobowiązany przekazać wnoszącemu petycję, 

tym samym zawiadomić o sposobie jej załatwienia.

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W dniu26 marca 2020 r. wpłynęła do Urzędu Gminy Manowo petycja Koalicji Polska Wolna od

5 G z dnia 21 marca 2020 r. w interesie publicznym w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy uchwały 

w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, zobowiązania Wójta do wykonania 

uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie internetowej gminy.   Petycja została umieszczona  na 

stronie  Gminy Manowo i skierowana do komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Manowo. 

Komisja na posiedzeniu w dniu 22 maja 2020 r.  zapoznała sie z treścią przedmiotowej petycji.

Po dokonaniu analizy i opisanych w treści petycji zagrożeń wynikających ze zwiększenia 

ekspozycji ludności  na promieniowanie falowe w związku z nowym standardem telefonii komórkowej

sieci 5 G, komisja uznała, że petycja i wskazane w jej treści postulaty są uzasadnione i rekomenduje 

pozytywne jej rozpatrzenie, mając na względzie zapewnienie ochrony zdrowia mieszkańcom Gminy 

Manowo.

Rada Gminy Manowo przychyliła się do rekomendacji komisji skarg, wniosków i petycji,  

podjęła niniejszą uchwałę, tym samym pozytywnie rozpatrzyła przedmiotową petycję.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może 

być przedmiotem skargi.


