
Projekt uchwały  
Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 18 czerwca 2020 r. 

 

 

UCHWAŁA NR…./2020 
Rady Gminy Stoszowice 

z dnia …… czerwca 2020 r. 
 

w sprawiepozostawienia bez rozpoznaniapetycjidotyczącej ochrony zdrowia 
mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola 
elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy  
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządziegminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 
713), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada 
Gminy Stoszowice uchwalaco następuje: 
 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia skierowaną przez podmiot - Koalicja Polska 
Wolna od 5Gdo Rady Gminy Stoszowice petycję z dnia 21 marca 2020 r. dotyczącą 
ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne 
pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 
 

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje składane 
przez obywateli.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy, stosownie do postanowień § 71 
Statutu Gminy Stoszowice na posiedzeniu odbytym w dniu 17czerwca 2020 
r.,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 870)zapoznała się i dokonała oceny formalno-prawnej petycji z dnia  
21 marca 2020 rskierowanej przez Koalicją Polską Wolną od 5G do Rady Gminy 
Stoszowice.Powołana petycja dotyczyła ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed 
coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym 
zakresie częstotliwości. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, iż petycja nie 
spełnia warunków formalno – prawnych wymaganych ustawą o petycjach, bowiem 
nie zawiera: 
1) oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym 

petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z 
tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2) wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję 
oraz adresu do korespondencji; a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 
podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego  
z tych podmiotów. 
Tym samym nie zostały spełnione wymogi stawiane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 

ustawy  
o petycjach, a w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów,  
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 
Z powyższego przepisu wynika, iż stwierdzenie wystąpienia opisanych braków 
formalnych nie upoważnia Radę Gminy Stoszowice do wezwania podmiotu 
wnoszącego petycję do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji lecz skutkuje 
pozostawieniem jej bez rozpatrzenia. 

W świetle powołanych okoliczności faktycznych oraz prawnych Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji wnioskuje,zgodnie z przedłożonym projektem uchwały,  
o przyjęcie przez Radę Gminy Stoszowice uchwały o pozostawieniu petycji bez 
rozpatrzenia. 

 


