
UCHWAŁA NR XXI/180/2020 
RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z 23 marca 2020 r. 
dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem 

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) oraz art. 7 ust. 1, w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję Koalicji Polska Wolna od 5G z 23 marca 2020 r., dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie 
ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem, pozostawia się bez rozpatrzenia, z przyczyn 
zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dobczycach.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/180/2020 

Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 8 czerwca 2020 r. 

Do Rady Miejskiej w Dobczycach wpłynęła petycja z 23 marca 2020 r. dotycząca podjęcia uchwały 
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniem  (dalej: petycja). Petycja została 
wniesiona w imieniu członków ok. 200 podmiotów tworzących  Koalicję Polska Wolna od 5G przez 9 osób 
wymienionych z imienia i nazwiska wraz z podaniem sprawowanych funkcji w różnych podmiotach bądź tylko 
z informacją o wykształceniu. 

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2019 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; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4 ) wskazanie przedmiotu petycji. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 wymienionej wyżej  ustawy, jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa 
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Analiza  petycji  prowadzi do wniosku, że nie spełnia ona wymogów określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o petycjach  tj. nie wskazano miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do 
korespondencji. Tym samym petycję należy pozostawić bez rozpatrzenia. 
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