UCHWAŁA NR XL/382/2022
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 28 września 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 14395/22
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ze. zm.) w związku z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po rozpatrzeniu stanowiska zawartego w Uchwale nr 1/2022 z dnia
31 sierpnia 2022 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji zarejestrowanej pod nr L.dz. 14395/22, w sprawie „ochrony dzieci oraz
ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie sztucznego promieniowania mikrofalowego”.
§ 2. Uzasadnienie podjęcia tej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do powiadomienia wnoszącego
petycję o sposobie załatwienia petycji przez przesłanie niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XL/382/2022
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 28 września 2022 r.
UZASADNIENIE
W dniu 8 lipca 2022 r. do Rady Miejskiej w Otmuchowie wpłynęła petycja od pana M. Z.
z Perły, dotycząca „ochrony dzieci oraz ludzi osłabionych przed szkodliwym wpływem na ich zdrowie
sztucznego promieniowania mikrofalowego”. Przewodniczący Rady Miejskiej, po zasięgnięciu opinii
prawnej uznał, że nie spełnione zostały wymogi dot. składania petycji w imieniu podmiotu trzeciego,
dlatego petycja nie może zostać rozpatrzona, o czym poinformowany został składający petycję w dniu
13 lipca 2022 r. (WO.0004.30.2022). W odpowiedzi z dnia 2 sierpnia 2022 r. składający petycję
dowodził, iż petycję złożył w interesie publicznym. Petycja została przekazana do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2022 roku zarekomendowała o jej
nieuwzględnienie.
Składający w złożonej petycji żąda:
1) „wdrożenia w formie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie całkowitego zakazu funkcjonowania
sieci Wi-Fi w domach dziecka, żłobkach, przedszkolach, szkołach, szpitalach, hospicjach i domach
pomocy społecznej;
2) wdrożenia w formie uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie całkowitego zakazu korzystania przez
uczniów z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie szkół
podstawowych i szkół średnich w Otmuchowie;;
3) zainicjowania przez Radę Miejską w Otmuchowie szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych
i uświadamiających szczególnie skierowanych do dzieci, nastolatków, młodych ludzi w wieku
rozrodczym, kobiet w ciąży oraz osób starszych i chorych (osłabionych) na temat potencjalnych
zagrożeń związanych z ekspozycją na mikrofale i sposobach na jej ograniczenie”.
Ad1) Obecnie w systemie prawnym występują mechanizmy, których celem jest identyfikacja, analiza
oraz określenie ram funkcjonowania urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne o znacznie
większej częstotliwości i sile niż urządzenia sieciowe, których zadaniem jest zapewnienie łączności
pomiędzy różnymi sieciami komputerowymi. Przepisy Prawa ochrony środowiska oraz ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami
„tworzą krajowy system ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym w środowisku”. Przy
wyznaczaniu norm promieniowania bierze się również pod uwagę rekomendacje Rady Europy
w sprawie ograniczania ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych. Czyli istnieją w tym
zakresie bardzo szczegółowe regulacje, te regulacje wskazują dopuszczalne poziomy tych fal,
emitowanych sygnałów i także wskazują na sposoby ich kontroli, a także publicznego udostępniania
wyników, by zainteresowani mogli sprawdzać czy one są przestrzegane.
Ad 2) Jest to określone w statutach szkół, a wynika z art. 60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów. Z rozporządzenia wynika, że w statucie należy uregulować warunki
korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Podobnie
brzmi zapis nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z treścią art. 99 tej
ustawy, w statucie należy określić zasady przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły. Nie chodzi tu o zakaz
używania tych urządzeń, ale ustalenie zasad i warunków wnoszenia ich do szkoły oraz korzystania
z nich. Zapisy takie w statutach istnieją.
Ad 3) Należy namawiać do powściągliwego użytkowania tych urządzeń, jednakże wyłączenie,
czy całkowity zakaż ich używania, wydaje się niedopuszczalne z powodu ich użyteczności.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Otmuchowie postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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