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UCHWAŁA NR ……/ .…./2020 
 
RADY GMINY PIEKOSZÓW 

            z dnia ……..2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez radę gminy 
uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

Na podstawie art. 18b ust. 1, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy            
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w zw. z art. 20 ustawy z dnia 4 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256   i 695) 
Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 
Piekoszów  w sprawie petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie 
ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem, tj. coraz większą ekspozycją na 
sztuczne pola eklektromagnetyczne (PEM) o coraz szerszym zakresie częstotliwości, 
wniesionej do Rady Gminy Piekoszów przez grupę podmiotów pod nazwą „Koalicja Polska 
Wolna od 5G Komisja Sterująca”, Rada Gminy Piekoszów postanawia o pozostawieniu petycji 
bez rozpatrzenia z przyczyn formalno-prawnych, określonych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Piekoszów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Sprawdziła i zatwierdziła: 

M. Merta – adwokat 

19.05.2020r. 

Zatwierdziła: 

Z. Piątek - Wójt 

22.05.2020r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 
 

Do uchwały Nr …./…/…. Rady Gminy Piekoszów z dnia …… 2020 r. w sprawie 
pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez radę gminy uchwały w 
sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem 

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), zwanej dalej u.s.g., rada gminy rozpatruje wnioski oraz petycje 
składane przez obywateli. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Piekoszów, zwana 
dalej Komisją, stosownie do postanowień § 103 Uchwały Nr XVIII/141/2019 Rady Gminy 
Piekoszów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Statutu Gminy Piekoszów (Dz. Urz. Woj. Św. 
z 2020r. poz. 297), na posiedzeniu w dniu 19 maja 2020 r. rozpoznała wstępnie pismo z dnia 
24 marca 2020 r. zatytułowane PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia, otrzymane przez 
Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2020 r. 

Komisja, zgodnie ze swoimi kompetencjami, ustaliła kwalifikację pisma jako petycję 
skierowaną do Rady Gminy Piekoszów. Następnie Komisja dokonała oceny formalno-prawnej 
petycji zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U.               
z 2018 r. poz. 870), zwanej dalej ustawą o petycjach, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U.            
z 2020 r. poz. 695), zwanej dalej K.p.a. 

Ustalenia Komisji: 

1. Petycja zawiera oznaczenie jej adresata, którym jest Rada Gminy Piekoszów – zgodnie   
z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach. 

Podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, którą stanowi „Koalicja Polska 
Wolna 

2. od 5G Komisja Sterująca i jej doradcy”, działająca w imieniu członków (około 200 
podmiotów), w składzie: dr Barbara Gałdzińska-Calik, ekspert ds. pól elektromagnetycznych; 
d3r Jacek Nowak, em. prof. SW, niezależny naukowiec; mgr Jadwiga Łopata, EKOCENTRUM 
ICPPC, laureatka nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel); Sir Julian Rose, pisarz, rolnik, 
dyrektor Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC; mgr inż. Michał Góra, 
niezależny ekspert ds. pól elektromagnetycznych; mgr Anna Mika, autorka broszury pt. 
„Elektrosmog niewidzialny wróg”, osoba elektrowrażliwa (EHS); mgr inż. ochrony środowiska 
Katarzyna Stawińska; Jarosław Jucewicz, Radny Rady Miejskiej Ciechocinka; Paweł A. 
Fijałkowski, prezes/fundator Fundacji Eko-Osada Brzozówka - spełnienie wymogów art. 2 ust. 
1 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach. 

3. Podmiot wnoszący petycję złożył ją w interesie publicznym - uprawnienie takie wynika 
z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach. 

4. Petycja zawiera wskazanie jej przedmiotu, którym jest: 

1) przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem, tj. coraz większą ekspozycją na sztuczne pola eklektromagnetyczne (PEM)              
o coraz szerszym zakresie częstotliwości; 

2) wyrażenie w uchwale negatywnego stanowiska wobec: 

a) wielokrotnego zwiększenia od 01.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji 
mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, 

b) wprowadzania standardu 5G bez wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na 
zdrowie mieszkańców i działanie implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu 
monitoringu natężenia PEM w środowisku; 

3) zalecenie w uchwale by: 

a) zdemontowano istniejące sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one istnieją i wykonano nowe 
instalacje sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia kablowe, ethernetowe bądź 
światłowodowe, 

b) nakazano przełączanie na lekcjach telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz 



zakazano ich używania na przerwach poza celami związanymi z informowaniem rodziców lub 
w celach alarmowych; 

4) zobowiązanie się przez Radę Gminy w uchwale do przeprowadzenia kampanii 
informacyjnych dla mieszkańców nt. zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM (telefon 
komórkowy, wifi i inne urządzenia bezprzewodowe); 

5) zobowiązanie Wójta do: 

a) wykonania uchwały, 

b) opublikowania jej na stałe na stronie internetowej urzędu gminy oraz na profilu Facebooka 
Wójta Gminy, 

c) przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy, 

d) przekazania uchwały władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

Powyższe spełnia wymóg zawarty w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy o petycjach. 

5. Rada Gminy Piekoszów jest organem właściwym do rozpatrzenia petycji ze względu na 
jej przedmiot dotyczący ochrony zdrowia, która jest zadaniem własnym gminy, wymienionym 
w art. 7 ust. 1 pkt 5 u.s.g. Wedle art. 18 ust. 1 u.s.g., do właściwości rady gminy należą 
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
Tym samym spełnione są przesłanki art. 20 K.p.a. 

6. Petycja wniesiona została za pomocą środków komunikacji elektronicznej - tj. zgodnie 
z art. 4 ust. 1 ustawy o petycjach. 

7. Petycja zawiera adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję: 
stop5gpl@gmail.com, - stanowi to spełnienie wymogów art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach. 

8. W petycji nie wskazano osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję - brak 

spełnienia przesłanki określonej w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o petycjach. 

W petycji nie wskazano miejsca zamieszkania lub siedziby grupy podmiotów pn. „Koalicja 

Polska Wolna od 5G Komisja Sterująca” oraz adresu do korespondencji – brak spełnienia 

przesłanki art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach. 

Komisja stwierdza, że petycja nie spełnia warunków formalno-prawnych wymaganych ustawą          

o petycjach, ze względu na jej następujące braki: 

1) podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, lecz w petycji nie wskazano osoby 

reprezentującej podmiot wnoszący petycję - brak spełnienia przesłanki określonej w art. 4 ust. 

2 pkt 1 ustawy o petycjach; 

2) podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, lecz w petycji nie wskazano 

miejsca zamieszkania lub siedziby grupy podmiotów oraz adresu do korespondencji - brak 

spełnienia przesłanki art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy  o petycjach. 

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Mając powyższe na 

względzie, Komisja postanawia wystąpić do Rady Gminy Piekoszów z projektem uchwały 

Rady o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. 
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