
UCHWAŁA NR XXII.135.20 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie pozostawienia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” bez rozpatrzenia 

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 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” pozostawia się bez rozpatrzenia z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Rawa Mazowiecka do powiadomienia podmiotu 
wnoszącego petycję o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Katarzyna Klimek 



Uzasadnienie

Petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” została przekazana do Rady Gminy Rawa Mazowiecka w dniu
03.04.2020 r. za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz 07.04.2020 r. za
pośrednictwem Starosty Rawskiego. Petycja dotyczy podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym
zakresie częstotliwości.

Działając na podstawie § 55 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Rawa Mazowiecka Przewodnicząca Rady Gminy
przekazała petycję Komisji skarg, wniosków i petycji, zwanej dalej „Komisją”, która rozpatrzyła ją na
posiedzeniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” nie spełnia wymogów formalno – prawnych wskazanych
w przytoczonym powyżej art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z uwagi na brak oznaczenia oraz miejsca
zamieszkania lub siedziby każdego z podmiotów wnoszących petycję. W myśl art. 7 ust 1 ustawy jeżeli
petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Wobec powyższego petycję „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.




