
 

UCHWAŁA NR XXIV/271/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

z dnia 24 września 2020 roku 

 

w sprawie :  petycji  wniesionej w interesie publicznym w zakresie ochrony zdrowia 

mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola 

elektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art.7 ust. 1w związku z niespełnieniem 

wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Petycję , wniesioną w dniu  25 marca  2020 r. – w interesie publicznym w zakresie ochrony 

zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola 

elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości – pozostawia się bez rozpatrzenia 

z powodu braków formalnych. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Masłów do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie jej załatwienia.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 

  



Uzasadnienie 

W dniu 25 marca 2020 roku do Rady Gminy Masłów wpłynęła petycja złożona przez Koalicję 

Polska Wolna od 5G „Stop zagrożeniu zdrowi i życia”,  w imieniu  „około 200 podmiotów”.  

Autorzy petycji zwrócili się  do Rady Gminy z postulatem  podjęcia uchwały w sprawie 

ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola 

elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości. 

Na podstawie   art. 4. ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870)  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. 

W przedmiotowej petycji, złożonej w imieniu wielu podmiotów, nie wskazano oznaczenia 

każdego z tych podmiotów oraz osoby ich reprezentującej podmiot wnoszący petycję, jak 

również nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z podmiotów, w imieniu 

których wnoszona jest petycja.  

Na podstawie  art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach , jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2  tej ustawy  pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.  

 

Rada Gminy Masłów przyjmuje za własne stanowisko Komisji do spraw petycji.  

 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób załatwienia petycji nie może być 

przedmiotem skargi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło   

 


