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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy 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), 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Namysłowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu z treścią petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem 
i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje przedmiotową petycję za 
bezzasadną. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

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

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem 

W dniu 24 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja zawierająca postulat o przyjęcie 
przed Radę Miejską w Namysłowie uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą 
ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. Petycja została 
skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem rozpatrzenia postulatów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2020 r. zapoznała się z treścią petycji. 
Członkowie Komisji wyrazili zwątpienie, czy rada jest organem właściwym do rozpatrzenia zawartych postulatów. 
Zwrócono uwagę, że podjęta uchwała Rady Miejskiej byłaby sprzeczna z prawodawstwem krajowym i wystąpiono 
o opinię prawną dotyczącą mocy sprawczej aktu prawa miejscowego pozostającej w sprzeczności z aktem prawa 
wyższego rzędu. Zgodnie z otrzymaną opinią „Art. 87 Konstytucji RP w ustępie 1 określa źródła prawa 
powszechnie obowiązującego, wskazując, że są to konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe 
oraz rozporządzenia. Akty prawa miejscowego zostały uznane za akty prawa powszechnie obowiązującego, 
jednakże z zastrzeżeniem, że jedynie na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Oznacza to, że akty 
prawa miejscowego, np. uchwały Rady Gminy obowiązują jedynie na obszarze tej gminy, której Rada je 
ustanowiła. Dodatkowo akty prawa miejscowego muszą mieć swoją podstawę uregulowaną w ustawie. Tym 
samym nie jest możliwe, aby normy ustanowione przez jednostkę samorządu terytorialnego, pozostawały 
w sprzeczności z normami powszechnie obowiązującymi, tj. normami ustawowymi.”, na posiedzeniu w dniu 
18 września członkowie Komisji Skarg jednogłośnie odrzucili postulaty zawarte w petycji. 

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji - ........................................... 

2. Maria Teodorczyk – członek - ........................................... 

3. Karol Kubicki – członek - ........................................... 

4. Katarzyna Paradowska – członek - ........................................... 

5. Wojciech Kowalczyk – członek - ...........................................
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Uzasadnienie

W dniu 24 marca 2020 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła petycja zawierająca postulat o podjęcie
uchwały Rady Miejskiej w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem.

Petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 18 września 2020 r. rozpatrzyła zgłoszone postulaty,
a swoje stanowisko wyraziła na piśmie, stanowiącym załącznik do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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