
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …./XXVI/2020 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia 29 lipca 2020 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

 

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

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  

(t. j. Dz.U. 2018 poz. 870) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 23 marca 2020 r., złożoną przez Koalicję  

Polska Wolna od 5G, która dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

przed elektroskażeniem. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Żabia Wola. 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

Uzasadnienie 

W dniu 24 kwietnia 2020 r. do Urzędu Gminy Żabia Wola wpłynęła petycja Koalicji Polska Wolna  

od 5G, z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, przekazana 

zgodnie z właściwością do Rady Gminy Żabia Wola przez Starostwo Powiatu Grodziskiego  

(pismo znak: WOŚ.600.19.2020 z dnia 22.04.2020 r.) 

Przedmiotem petycji wniesionej w interesie publicznym jest wniosek „o przyjęcie uchwały w sprawie 

ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspansją na sztuczne pola elektromagnetyczne 

(dalej PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości” 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 

petycja może być m.in. złożona w interesie publicznym, zaś przedmiotem petycji może być żądanie,  

w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 

podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię 

dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach petycja złożona do organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.  

Zgodnie z art. 18b. ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)  

oraz § 89a. Statutu Gminy Żabia Wola stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 39/XIX/2016 Rady Gminy 

Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Żabia Wola  

(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 28 września 2016 r., poz. 8420 ze zm.) rozpatrzeniem skierowanych  

do Rady petycji zajmuje się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Po analizie treści wystąpienia ustalono, że złożona petycja nie spełnia wymogów formalnych określonych  

w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, który stanowi, że:  

„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.” 

Pismo Koalicji Polska Wolna od 5G nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej grupę podmiotów 

wnoszących petycję, ani miejsca zamieszkania, czy siedziby tych podmiotów. Z uwagi na wystąpienie braków 

nieusuwalnych (w razie ich stwierdzenia nie ma zastosowania procedura wezwania do uzupełnienia braków) 

należy zastosować przepis art. 7 ustawy o petycjach regulujący skutki stwierdzenia braków formalnych petycji, 

zgodnie z którym: „Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia 

się ją bez rozpatrzenia.” 

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Żabia Wola postanawia pozostawić przedmiotową petycję  

bez rozpatrzenia. 


