
Uchwała Nr XXVI/165/20 

Rady Gminy Gozdowo 

z dnia 31 sierpnia 2020 roku 

 
w sprawie nieuwzględnienia petycji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                               

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713] Rada Gminy Gozdowo, uchwala co 

następuje: 

§1 

Rada Gminy Gozdowo nieuwzględnienia petycji, która wpłynęła do tutejszego Urzędu 

Gminy w dniu 23 marca 2020 r. w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami. 

§2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gozdowo do przekazania uchwały 

wnioskodawcy. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy             
                                                                      

                                                                             /-/   Dariusz Śmigielski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXVI/165/20 

Rady Gminy Gozdowo 

    z dnia 31 sierpnia 2020 roku 
 

 

W dniu 23 marca 2020 roku  Koalicja Polska Wolna od 5G wystąpiła do Gminy 

Gozdowo z petycją w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami, która 

postulowała: 

1. Przyjęcie przez Radę Gminy Uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców 

przed elektroskażeniami, 

2. Zobowiązanie Wójta do; 

1) wykonania uchwały, 

2) opublikowanie jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Gminy, 

3) przekazania uchwały dyrektorom wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy, 

4) przekazania uchwały władzom krajowym, wojewódzkim i powiatowym.  

  Na posiedzeniu Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gozdowo, 

która odbyła się w dniu 22 lipca 2020r. członkowie Komisji jednogłośnie zdecydowali                    

o nie podejmowaniu uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed 

elektroskażeniem, ponadto na terenie Gminy Gozdowo zamontowane są nowe instalacje 

sieci Wi-Fi.  

Z uwagi na fakt, iż brak jest w chwili obecnej jakichkolwiek wiarygodnych źródeł 

dotyczących szkodliwości sieci typu 5G przedmiotowa petycja nie zasługuje na 

uwzględnienie. Jednocześnie wskazuje się, iż wprowadzenie sieci 5G na teren gminy 

poprawi komfort życia mieszkańców jak i wpłynie pozytywnie na postrzeganie Gminy oraz 

zachęci przedsiębiorców do inwestowania w Gminie Gozdowo.  

Projekt uchwały został przekazany Radzie Gminy Gozdowo do rozpatrzenia na 

posiedzeniu Rady Gminy Gozdowo w dniu 31 sierpnia 2020r. podczas którego Rada Gminy 

Gozdowo podtrzymała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały. 

 
Przewodniczący Rady Gminy             

                                                                            
                                                                                      /-/   Dariusz Śmigielski 

 


