
      Projekt nr 3 
 

Uchwała Nr XL/  /2022 
Rady gminy Jedlińsk 

   z dnia 30 marca 2021 r.  

w sprawie przekazania petycji z dnia 14 lutego 2022 roku organowi właściwemu 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
z dnia 7 lutego 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z  11 lipca 2014 
r. o petycjach  (tj. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się 
z wynikami przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania 

Rada Gminy  uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Rada Gminy Jedlińsk uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 03 marca 
2022r. w sprawie zmian programu ochrony powietrza. 

§ 2. 

Przekazać Sejmikowi Województwa Mazowieckiemu jako organowi właściwemu do 
załatwienia sprawy petycję z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian programu ochrony 
powietrza. 

§ 3. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jedlińsk. 
2. Zobowiązuje się do zawiadomienia osoby wnoszącej petycję o przekazaniu 

petycji według właściwości. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  

 

Wnioskodawca: 
Przewodniczący Rady 
/-/ Łukasz Kurek 

 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzqgi2tk


Uzasadnienie 
 

W dniu 14 lutego 2022 r. do Rady Gminy Jedlińsk wpłynęła drogą elektroniczną 
od Pana Piotra B. – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece petycja w 
sprawie zmian Programu Ochrony Powietrza. W dniu 22.03.2022 r. odbyło się 
posiedzenie Skarg, Wniosków i Petycji . 

Petycja zawierała postulaty dotyczące m.in. zapisów zawartych w Programie 
Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Program 
dotyczy głównie obszarów przekroczeń norm jakości powietrza, poziomów emisji, źródeł 
odpowiedzialnych za przekroczenia, jak również działań niezbędnych do podjęcia 
poprawy jakość powietrza, a także podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie działań 
w województwie mazowieckim. 

Program zawiera konkretne działania naprawcze, których wprowadzenie ma na 
celu poprawę jakości powietrza w regionie. W dokumencie zawarto działania tzw. ogólne, 
czyli te obowiązujące dla całego województwa, m.in. inwentaryzację i wymianę kotłów, 
nasadzenia zieleni, czyszczenie ulic na mokro, zakaz używania dmuchaw do liści oraz 
szeroko pojętą edukację ekologiczną oraz inne, w przedmiocie których Rada Gminy nie 
posiada kompetencji. Składający petycję domagał się usunięcia z niej wszelkich 
ograniczeń eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących 
jako paliwo stałe odnawialne źródła energii(drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny) 
a także zniesienia wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na 
drewno (biopaliwo stałe), a w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
spełniających wymogi Ekoprojektu. A tym samym dokonania zmiany zapisów Programu, 
który został przyjęty Uchwałą 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 
września 2020 r.  
Po zapoznaniu się z petycją członkowie Komisji uznali o przekazaniu petycji zgodnie z jej 
właściwością.  

Zgodnie z art.6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 
poz. 870  jeżeli adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu 
właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot 
wnoszący petycję.  

W związku z powyższym Rada Gminy Jedlińsk przesyła w załączeniu petycję 
zgodnie z właściwością Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

 


