
UCHWAŁA NR XXXIV/271/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję z dnia 26 marca 2020 r. złożoną przez Koalicję Polska Wolna 
od 5G, zatytułowaną „Stop zagrożeniu życia i zdrowia”, z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2020 r. Burmistrz Gminy Mosina przesłał Radzie Miejskiej w Mosinie złożoną drogą
elektroniczną w dniu 26 marca 2020 r. petycję Koalicji Polska Wolna od 5G, zatytułowaną „Stop
zagrożeniu zdrowia i życia”, wnosząc o przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia
mieszkańców przed elektroskażeniem oraz o zobowiązanie Burmistrz/Wójta/Przewodniczącego Rady
do: wykonania uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i na profilu
Facebooka Burmistrza/Wójta Gminy, a także przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół
i przedszkoli na terenie gminy oraz władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W uzasadnieniu
petycji wnoszący petycję wskazał, że w przedmiotowej uchwale Rada Miejska powinna wyrazić swoje
negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia od 1 stycznia 2020 r. dopuszczalnego poziomu
ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego i 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, zalecić zdemontowanie
istniejące sieci Wi-Fi w szkołach, wykonanie nowych instalacji sieci komputerowych w oparciu wyłącznie
o połączenia kablowe eternetowe, bądź światłowodowe i nakazanie przełączania na lekcjach telefonów
komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazanie ich używania na przerwach poza celami związanymi z
informowaniem rodziców lub w celach alarmowych, a także zobowiązać się do przeprowadzenia kampanii
informacyjnych dla mieszkańców na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM. Rada Miejska
w Mosinie postanowiła o pozostawieniu przedmiotowej petycji bez rozpatrzenia. 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. Przedmiotowa petycja została wniesiona przez podmiot
oznaczony jako Koalicja Polska Wolna od 5G. Z treści petycji wynika, że członkami Koalicji Polska Wolna
od 5G jest około 200 podmiotów, które nie zostały oznaczone i nie wskazano osoby reprezentującej każdy z
tych podmiotów wnoszących petycję. Ponadto przedmiotowa petycja nie zawiera w swojej treści wskazania
siedziby zarówno Koalicji Polska Wolna od 5G, jak i około 200 podmiotów będących jej członkami. Tym
samym, złożona petycja nie spełnia wymogu określonego w art. 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o petycjach.
Art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach z kolei stanowi, że jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia. Niespełnienie wymogów określonych
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o petycjach nakłada na adresata petycji obowiązek pozostawienia jej bez
rozpatrzenia. Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Mosinie postanowiła o pozostawieniu
przedmiotowej petycji bez rozpatrzenia.
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