UCEłwrAŁA NR XL],342,22
RADY GMINY SKÓRZEC
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie petycji dotyczącej napmwy programu ochrony powietiza

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 559 i 583) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o pe9cjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada
Gminy Skórzec uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uznaje się, że petycja z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
nie zasługuje na uwzględnienie.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Skórzec do poinfomowania wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XLI/342/22
Rady Gminy Skórzec
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy programu ochrony powietrza

Dnia 14 lutego 2022 r. do Rady Gminy Skórzec wpłynęła petycja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Kominki i Piece", zawierająca wniosek o podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji,
wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
s września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Wnoszący wnioskował
o podjęcie działań usuwających z uchwały „wszelkie ograniczenia eksploatacj i urządzeń spełniających wymogi
ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii a także o zniesienie wszelkich
zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno, w szczególności miejscowych ogrzewaczy

pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu".

Przewodniczący Rady Gminy Skórzec skierował ww. petycję do rozpatrzenia przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji, zgodnie z § 84 Statutu Gminy Skórzec. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się
z treścią petycji.

Artykuł 2 ust. 3 ustawy o petycjach stanowi, że przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Podmiotem właściwym do
rozpatrzenia petycji jest podmiot, w zakresie którego zadań i kompetencji, mieści się żądanie (przedmiot)
petycji. Rada gminy może więc podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem w sprawach
publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych podmiotów.

Pomimo, iż problematyka ochrony powietrza oraz wynikające z niej ograniczenia eksploatacji kominków
i pieców są ważne dla mieszkańców gminy, zwłaszcza używających jako opału drewna, często pozyskiwanego
z własnych zasobów leśnych, to jednak kwestie związane z naprawą uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu nie mieści się w katalogu
zadań gminy i nie podlega rozpatrzeniu przez organ stanowiący gminy. Tak podjęta uchwała wykraczałaby
poza zakres kompetencji rady gminy, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Ochrona powietrza
i związane znią akty prawne stanowią domenę sejmików województwa, wtym przypadku Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, który jest władny dokonać zmiany własnej uchwały.
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Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji w rozumieniu
art.13 ustawy o petycjach. Jednocześnie infomuje się, że zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy o petycjach, sposób
załatwienia petycji niemoże być przedmiotem skargi. Stosownie natomiast do art. 238 § l kodeksu
postępowania administracyjnego w związku z art.15 ustawy o petycjach rada gminy może pozostawić bez
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petycji, niezwłocznie infomując podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia
i poprzednim sposobie załatwienia petycj i.
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