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UCHWAŁA Nr …../2021 

Rady Gminy Stoszowice 

z dnia ……. czerwca 2021 r. 
 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 

pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 . o petycjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 870), 

Rada Gminy Stoszowice uchwala co następuje: 

 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną do Rady Gminy Stoszowice  

przez Koalicję Polską Wolną od 5G Komisję Sterującą, w sprawie o ochrony zdrowia 

mieszkańców przed elektroskażeniem. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Stoszowice.  

 

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

Do Rady Gminy Stoszowice w dniu 23 marca 2021 r. wpłynęła skierowana przez 

Koalicję Polską Wolną od 5G Komisję Sterującą petycja w sprawie ochrony zdrowia 

mieszkańców przed elektroskażeniem. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 . o petycjach (tekst jedn. Dz.U.  

z 2018 r., poz. 870), petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, 

jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną 

dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do 

organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej. Forma i treść petycji została określona 

w art. 4 ww. ustawy, w świetle którego, petycję składa się w formie pisemnej albo za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycja powinna zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję 

jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych 

podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz 

adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 

podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego 

z tych podmiotów; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4) wskazanie przedmiotu petycji. 

Petycja została przekazana celem rozpoznania do Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Rady Gminy Stoszowice, która podczas prac uznała, iż winna ona zostać 

pozostawiona bez rozpatrzenia. 

Podniesienia wymaga, że petycja została wniesiona przez Koalicję Polską Wolną od 

5G Komisję Sterującą, którą to niewątpliwie tworzą grupę podmiotów wnoszących 

petycję w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach. Z analizy treści petycji 

wynika, że podmioty wnoszące zostały oznaczone w sposób niewłaściwy tj. wbrew 

wymogom wynikający z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach, a mianowicie poprzez 

pominiecie wskazania miejsca zamieszkania każdego z podmiotów wnoszących 

petycję. Nadto, wbrew wymaganiom art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach, nie 

wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję. 

Mając na względzie powyższe należy przyjąć, iż petycja została wniesiona przez 

podmiot zbiorowy - Koalicję Polską Wolną od 5G Komisję Sterującą, a wobec braku 

wskazania w petycji miejsca zamieszkania każdego z podmiotów wnoszących (osób 

fizycznych) jat też osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, nie został 

spełnione ustawowe wymogi stawiane w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach.  

Zgodnie z 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. 
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Tym samym wobec stwierdzenia braku spełnienia przez petycję wymogów 

formalnych, która to wada przyjmuje charakter nieusuwalny z uwagi na brak 

możliwości skorzystania z instytucji wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści 

petycji, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


