
UCHWAŁA Nr  XIX/153/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia  14  maja  2020 r.
 

w sprawie nieuwzględnienia wniosku

Na podstawie art. 242 § 1,  art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r, poz. 256)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.  Nie uwzględnia się wniosku Pana T.  W.  z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie
podjęcia  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały   w  sprawie  zakazu
budowania i używania  nadajników sieci telefonii komórkowej 5G na terenie miasta Rawa
Mazowiecka z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały.

§  2.  Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do
zawiadomienia   wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia  jego wniosku, o którym mowa w § 1
poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



U z a s a d n i e n i e

      W dniu 8 stycznia 2020 roku  wpłynął  do Rady Miasta Rawa Mazowiecka
wniosek  Pana  T.W.  o  podjęcie  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa
Mazowiecka uchwały  zakazującej   budowania i  używania  nadajników sieci
telefonii komórkowej 5G na terenie miasta  Rawa Mazowiecka.

     Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą wniosku oraz
opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady uznała,  iż wniosek ten nie
zasługuje na jego uwzględnienie.

Do wdrażania technologii 5G obliguje Polskę unijny plan „5G for Europe:
Action Plan”, który przewiduje, że w 2020 r. w każdym państwie członkowskim
UE sieć 5G powinna działać w co najmniej jednym dużym mieście, a do 2025 r.
– pokryć główne szlaki transportowe i obszary miejskie. Realizacją tych założeń
było  opublikowanie  w  styczniu  2018  roku   przez  Ministerstwo  Cyfryzacji
„Strategii 5G dla Polski”. Strategia ta opisuje działania, jakie polski rząd winien
podjąć w celu wdrożenia najpóźniej  do 2025 roku sieci  5G w Polsce i  jakie
środki  miałyby  zostać  na  to  przeznaczone.  Sieć  5G  określana  jest  jako
infrastruktura o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i społeczeństwa.

Realizacją  rządowej  strategii  rozwoju  sieci  5G  jest  m.in.  nowelizacją
ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne ( Dz.U.2019 r.  poz. 2460
z  póź.  zm.),  która  weszła  w  życie  6  maja  2019.  i  wprowadziła  możliwość
zajmowania  przez  operatorów  pasm  częstotliwości  pozwalających  na
wykorzystanie technologii 5G, oraz nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o
wspieraniu rozwoju usług i  sieci  telekomunikacyjnych (Dz.U.  z 2019 r.  poz.
2410 z póź.zm). Przepis art. 46 tej ustawy po jej nowelizacji,  stanowi że „plan
miejscowy”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania
nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności  publicznej.  Jeśli  lokalizacja  inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu
łączności publicznej nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się
jej  lokalizowanie,  jeżeli  nie  jest  to  sprzeczne  z  określonym  w  planie
przeznaczeniem terenu ani  nie  narusza ustanowionych w planie zakazów lub
ograniczeń.  Przeznaczenie  terenu na cele  zabudowy wielorodzinnej,  rolnicze,
leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu
publicznego  z  zakresu  łączności  publicznej,  a  przeznaczenie  terenu  na  cele
zabudowy  jednorodzinnej  nie  jest  sprzeczne  z  lokalizacją  infrastruktury
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
Ponadto z dniem 1 stycznia 2020 r.  weszło w życie rozporządzenie  Ministra
Zdrowia  z  dnia  17  grudnia  2019  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r  poz. 448) wielokrotnie
podnoszące normy dopuszczalnego promieniowania pól elektromagnetycznych. 



W uzasadnieniu projektu rozporządzenia resort zdrowia wskazuje, że "Obecnie
nie  ma  naukowych  podstaw  do  występowania  ostrych,  przewlekłych  lub
skumulowanych  niekorzystnych  zagrożeń  dla  zdrowia  wynikających  z
ekspozycji  w  polu  elektromagnetycznym  o  częstotliwościach  radiowych  na
poziomach  poniżej  dopuszczalnych  poziomów  określonych  w  załączniku  do
rozporządzenia" -
 
            Z przytoczonych powyżej względów Rada Miasta Rawa Mazowiecka
nie  posiada  prorogatyw  do  podjęcie  uchwały  w  sprawie  określonej  w
przedmiotowym  wniosku.

Pouczenie:

Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 Kpa – w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej
rozpatrzenia,  uznana  została  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazano  w
odpowiedzi  na  skargę,  a  skarżący  ponowił  skargę  bez  wskazania  nowych
okoliczności,  organ  właściwy  do  jej  rozpatrzenia  może  podtrzymać  swoje
poprzednie  stanowisko  z  odpowiednią  adnotacją  w  aktach  sprawy,  bez
zawiadamiania skarżącego.


