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UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA RADYMNA  

z dnia   2020 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” wniesionej przez POLSKA 

WOLNA OD 5G KOALICJA 

 

 

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

z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz.) po zapoznaniu się  

z wynikami badania petycji przeprowadzonej prze Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Radymna, Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje: 

 

§1. Petycję wniesioną przez POLSKA WOLNA OD 5G KOALICJA dotyczącą: 

 

1) przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem; 

2) zobowiązania Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: 

a/ wykonania Uchwały, 

b/ opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM oraz na profilu Facebooka 

Burmistrza, 

c/ przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy, 

d/ przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym, 

 

pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały.  

  

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Radymna do powiadomienia stron  

o sposobie załatwienia sprawy  

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

 Przewodniczący 

       Rady Miasta Radymna 

   
               Andrzej Pacek 
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Załącznik do 

uchwały  

 

Uzasadnienie 

W dniu 24-04-2020 r. do Urzędu Miasta wpłynęła petycja POLSKA WOLNA OD 5G 

KOALICJA z dnia 23-03-2030 r., dotycząca: 

 

1) przyjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem; 

2) zobowiązania Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: 

a/ wykonania Uchwały, 

b/ opublikowania jej na stałe na stronie internetowej UM oraz na profilu Facebooka 

Burmistrza, 

c/ przekazania Uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy, 

d/ przekazania Uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym, 

Rozpatrzenie i załatwienie petycji polega na ustaleniu przedmiotu petycji, zbadaniu wszystkich 

okoliczności sprawy oraz rozstrzygnięciu o jej zasadności, rozpatrzeniu, wydaniu poleceń  

i zawiadomieniu podmiotu składającego petycję o podjętych w wyniku przeprowadzonego 

postępowania rozstrzygnięciach. Mając powyższe na uwadze, Przewodniczący Rady Miasta 

Radymna w Radymnie skierował przedmiotową petycje do komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Rady Miasta Radymna, w celu jej zbadania. 

Komisja na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 14-05-2020 r. dokonała szczegółowej analizy 

całości dokumentacji przedmiotowej sprawy, tj.  

1. Petycji  

2. Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.) 

 

Zgodnie z art. 4 ust   ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja powinna zawierać: 

a)  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; 

b) 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; 

c) oznaczenie adresata petycji; 

d) wskazanie przedmiotu petycji. 

Z kolei w myśl art. 7 ust 1 ww. ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa  

w art. 4 ust. 2 pkt pkt 1 lub 2 (wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, oraz 

adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Dokonując analizy petycji pod kątem formalno- prawnym, należy stwierdzić, iż nie zawiera 

ona obligatoryjnej informacji o miejscu zamieszkania wnoszącego petycje lub siedzibę 

podmiotu.  

Dane podmiotu składającego petycję zostały wskazane w następujący sposób:    

http://stop5g.co.pl/ 

http://stop5g.co.pl/
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KONTAKT e - mailowy: stop5gpl@gmail.com 

 

 

W takiej sytuacji należy przyjąć, iż składający petycję, wskazali jedynie informację o adresie 

mailowym i adres strony internetowej.  

Ponadto ustalono, że wniesiona petycja nie spełnia następujących wymogów formalnych: 

1) nie zawiera oznaczenia osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, 

2) nie wskazuje miejsca zamieszkania podmiotu składającego petycję t.j. każdej z 9 osób 

wskazanych jako wnoszących petycję. 

W związku z tym, w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art.7 ust.1 ustawy  

o petycjach, regulujący skutki stwierdzenia braków formalnych petycji, stanowiący, że jeżeli 

petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art.4 ust.2 ustawy o petycjach, pozostawia 

się ją bez rozpatrzenia. Braki te mają charakter nieusuwalny, tzn., że nie ma do nich 

zastosowania procedura wezwania do uzupełnienia, dlatego też przedmiotową petycję należało 

pozostawić bez rozpatrzenia. 

 

Reasumując, w związku z powyższym, w wyniku prowadzonego postępowania Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji, działająca przy Radzie Miasta Radymna, uznała że petycję należy 

pozostawić bez rozpatrzenia. 

 

 

 

 

Opracowała: 

Zofia Kawałek 

 

 

 

 

 


