
UCHWAŁA NR XXXVII/243/2022 
RADY GMINY PRZESMYKI 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania według właściwości petycji dotyczącej naprawy 
programu ochrony powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz 
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870), Rada Gminy Przesmyki uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 
2022 r. w sprawie naprawy programu ochrony powietrza. 

2. Postanawia przekazać petycję, o której mowa w ust. 1, Sejmikowi 
Województwa Mazowieckiego do załatwienia zgodnie z właściwością. 

§ 2. Wykonanie uchwały oraz powiadomienie osoby zainteresowanej 
o sposobie rozpatrzenia petycji powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Przesmyki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wojciech Skolimowski 
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Uzasadnienie 

Do Rady Gminy Przesmyki drogą mailową wpłynęła petycja Cechu Zdunów 
Polskich o podjęcie wszelkich działań w ramach dostępnych środków prawnych 
i kompetencji w celu naprawy Uchwały Nr 115/20 Sejmiku województwa 
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. 

Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przekazał petycję Przewodniczącej 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby Komisja zbadała sprawę i przyjęła 
stanowisko. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 21 marca 2022 r., 
po zapoznaniu się z treścią petycji oraz załącznikami tj.: „Uwagi Dotyczące Prac 
Nad Uchwałą Antysmogową Dla Województwa Mazowieckiego”, „Oficjalne 
Stanowisko W Sprawie Zakazów Palenia Drewnem, Uchwał Antysmogowych 
i Programów Ochrony Powietrza” – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece 
oraz opinią naukową dotyczącą raportu z badań pomiarów emisji miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń na drewno opracowaną przez dr hab. inż. Roberta 
Kubicę Profesora Politechniki Śląskiej uznała, że przedmiotem petycji może być 
żądanie, w szczególności, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie 
dotyczącej życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony 
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji 
adresata petycji. 

A zatem w świetle art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870) o petycjach można przyjąć, że petycja stanowi takie 
wystąpienie, które zawiera żądanie podjęcia przez organ władzy publicznej 
określonego co do treści i formy prawnej żądania mieszczącego się w zakresie 
zadań i kompetencji jej adresata. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przesmyki stwierdza, że 
petycja Cechu Zdunów Polskich dotyczy podjęcia działań mających na celu 
naprawę w/w Uchwały Sejmiki Województwa Mazowieckiego pozostaje 
pozostających poza zakresem właściwości i kompetencji Rady Gminy Przesmyki. 

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), organy administracji 
publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 

Rada Gminy Przesmyki nie posiada kompetencji do zmiany uchwał innego 
organu stanowiącego innej jednostki samorządu terytorialnego ponieważ 
przedmiot petycji nie mieści się jej kompetencjach. W tym konkretnym 
przypadku zmiany przepisów może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego 
i to on jest organem właściwym do rozpatrzenia w/w petycji. 
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W związku z powyższym, Rada Gminy Przesmyki postanawia uznać się za 
niewłaściwą do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i przekazać ją do Sejmiku 
Województw Mazowieckiego, jako organu właściwego do jej załatwienia. 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wojciech Skolimow
ski  
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