
UCHWAŁA NR XVll/105/20 

RADY GMINY REGNÓW 

z dnia 20 sierpnia 2020 roku 

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia 

Na podstawie art. 18b ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

( Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 roku o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) uchwala s ię, co następuje: 

§ 1. Petycję Koalicj i Polska Wolna od SG dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie ochrony 

zdrowia mieszkańców gminy przed elektroskażeniami, pozostawia s ię bez rozpatrzenia, z 

przyczyn zawartych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s ię Przewodniczącemu Rady Gminy Regnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik do uchwały XVll/105/20 
Rady Gminy Regnów 
z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 marca 2020 r. drogą mailową wpłynęła petycja w interesie publicznym Stop 

zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne 

pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości złożona w imieniu członków 

(około 200 podmiotów) Koalicji Polska Wolna od SG przez Komisję Sterującą i jej doradców 

wymienionych z imienia i nazwiska, stopnia naukowego i pełnionej funkcji. Wnoszący petycję 

wystąpili o przyjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM) o coraz 

szerszym zakresie częstotliwości, w której wyraziłaby negatywne stanowisko wobec 

wielokrotnego zwiększenia od 1.01.2020 r. dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców 

na pole elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego oraz wprowadzania standardu SG bez 

wcześniejszego zbadania wpływu tej technologii na zdrowie mieszkańców i działanie 

implantów oraz bez wdrożenia właściwego systemu monitoringu natężenia PEM w 

środowisku, zaleciłaby zdemontowanie istniejących sieci Wi-Fi w szkołach tam, gdzie one 

istnieją, i wykonanie nowych instalacji sieci komputerowych w oparciu wyłącznie o połączenia 

kablowe eternitowe bądź światłowodowe oraz wprowadzenie nakazu przełączania na lekcjach 

telefonów komórkowych w tryb samolotowy oraz zakazu ich używania na przerwach poza 

celami związanymi z informowaniem rodziców lub w celach alarmowych, jak również 

zobowiązałaby się do przeprowadzenia kampanii informacyjnych dla mieszkańców nt. 

zagrożeń zdrowotnych związanych z PEM. Wykonawcą uchwały miałby być wójt gminy, 

uchwała miałaby zostać opublikowana na stronie internetowej urzędu gminy i na profilu 

facebook wójta a następnie przekazana wszystkim dyrektorom szkół i przedszkoli na terenie 

gminy oraz władzom krajowym, wojewódzkimi powiatowym. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji rozpatrzyła ją na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 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: 



•• .. ' 

l)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. 

W wyniku analizy złożonej petycji stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów określonych w 

art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy tj. nie została wskazana osoba reprezentująca 

podmiot wnoszący petycję oraz nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo siedziba 

podmiotu wnoszącego petycję. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 11jeżeli petycja nie spełnia 

wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 /ub2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia". 


