
UCHWAŁA NR X/78/19
RADY GMINY NAWOJOWA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia rezolucji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U.   
z 2019 r., poz. 506) oraz § 15 ust. 2 Statutu Gminy Nawojowa, Rada Gminy Nawojowa

uchwala, co następuje

§ 1. 
Przyjmuje się rezolucję Rady Gminy Nawojowa  w sprawie  proponowanych  zapisów  projektu ustawy 

o zmianie  ustawy   o wspieraniu   rozwoju   usług   i sieci   telekomunikacyjnych   oraz   niektórych   innych 
ustaw1) w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa, zobowiązując go do przekazania uchwały: 

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministrowi Środowiska, Ministrowi Zdrowia, 
Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Sejmowej Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Środowiska, 
Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Józef Mirek

1) https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318651/katalog/12553387#12553387
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Załącznik do uchwały Nr X/78/19
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 28 czerwca 2019 r.

REZOLUCJA
skierowana do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Środowiska, Ministra 
Zdrowia, Marszałka Województwa Małopolskiego, Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, 
Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejmowej Komisji Zdrowia, Senackiej 
Komisji Środowiska, Senackiej Komisji Zdrowia, Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej.

Rada Gminy Nawojowa protestuje przeciwko forsowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji propozycji 
projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych  
innych ustaw1)  i apeluje o ponowną analizę zakresu nowelizacji.

Inicjatywa legislacyjna Ministerstwa Cyfryzacji zmierzająca do 100-krotnego podniesienia limitu 
ekspozycji ludności na PEM oraz wprowadzenie nowych częstotliwości, które nigdy nie zostały dotąd 
zbadane pod kątem bezpieczeństwa jest pogwałceniem konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia oraz 
zakazu poddawania eksperymentom naukowym, w tym medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody. 
Podnoszenie norm, które mają przecież chronić  obywateli,  bez  przeprowadzenia  badań  które  
wykluczyłyby  negatywny  wpływ  na  zdrowie w świetle opracowań wskazujących jednoznacznie na 
szkodliwość pół elektromagnetycznych jest wbrew konstytucyjnym obowiązkom Państwa Polskiego.

Jako inne szkodliwe zmiany należy wskazać:
- stawianie  nowych  nadajników  emitujących  promieniowanie  elektromagnetyczne  wysokich  

częstotliwości w nowych zakresach częstotliwości 24h na dobę 365 dni w roku – w dowolnym miejscu, 
z pogwałceniem prawa własności i prawa miejscowego,

- wykluczenie  całej  ludności  Polski  z udziału  w życiu  publicznym,  z pogwałceniem  Konwencji  z Aarhus 
i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Proponowane zmiany wyłączą instalacje 
telekomunikacyjne, jako obiekt budowlany, na którego budowę i użytkowanie jest potrzebne pozwolenie 
na budowę są sprzeczne z Konstytucją (artykuły: 5, 39, 68, 74 i 86, 87, 165),

- ustawą Prawo Ochrony Środowiska (zasady: przezorności i prewencji),
- art. 143 KC dotyczącym zakresu prawa własności gruntu.

Na mocy tej nowelizacji, władze samorządowe zostaną pozbawione wpływu na możliwość ograniczenia 
budowy stacji bazowych, ponieważ każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie miał zapewniony dostęp 
do publicznej infrastruktury  technicznej  w celu  umieszczania  punktów  dostępu  bezprzewodowego  
o bliskim  zasięgu  bez ograniczeń.

Proponowane zmiany naruszają podstawowe prawa obywateli do: ochrony zdrowia, ochrony własności, 
nienaruszalności mieszkania, ochrony osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska oraz pozbawiają 
całkowicie realnej kontroli przestrzegania tych praw przez Państwo. Kontrole NIK w 2015 r. i 2019 pokazały 
jak bezradne są Organy Państwa w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez 
pola elektromagnetyczne i jak tą bezradność wykorzystują firmy telekomunikacyjne.

Zmiany zawarte w Ustawie służą interesom operatorów sieci telefonii komórkowej.
Prosimy rozważyć czy ważniejsze są interesy operatorów telefonii komórkowej czy zdrowie i prawa 

obywateli.
  

 
Przewodniczący Rady

Józef Mirek

1) http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1D5AF93C97E80057C125840E003D7E92/%24File/3484.pdf
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