
UCHWAŁA NR XIV/156/2020 
RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 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. Uznaje się, że petycja z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 
elektroskażeniem nie zasługuje na uwzględnienie.  

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o sposobie jej załatwienia.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sieroszewice 

 
 

Rafał Bartnik 
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XIV/156/2020

Rady Gminy Sieroszewice

z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

Do Urzędu Gminy Sieroszewice wpłynęła petycja w interesie publicznym w sprawie
„ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem”.

Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice przekazał przedmiotową petycję do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do postulatów tam zgłoszonych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając zgodnie z uchwałą nr XXXIX/309/2018 Rady
Gminy Sieroszewice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sieroszewice
przeprowadziła w dniu 31 marca 2020 r. analizę w tym zakresie i podjęła czynności
wyjaśniające.
W wyniku podjętych analiz i przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
zajęła stanowisko w którym stwierdza, że na terenie Gminy Sieroszewice nie odnotowano
wielokrotnego zwiększania dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole
elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego. Ponadto ocena wpływu wprowadzenia nowej
technologii 5G nie należy do zadań jednostki samorządu terytorialnego. W zakresie
istniejących sieci nie ujawniono żadnych nieprawidłowości – spełniają one wszelkie normy
prawne.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada Gminy
Sieroszewice postanawia odmówić jej uwzględnienia.
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