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UCHWAŁA NR XLVI/257/22 

RADY GMINY W SIECIECHOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu 

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

§ 1. 1. Rada Gminy Sieciechów uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 15 lutego 2022 r. 
w sprawie naprawy programu ochrony powietrza tj. Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie 
mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. 

2. Przekazuje się do Sejmiku Województwa Mazowieckiego petycję wymienioną w ust. 1 do rozpatrzenia 
według właściwości. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sieciechów do przekazania petycji i zawiadomienia 
wnoszącego petycję o jej przekazaniu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLV/257/22 Rady Gminy Sieciechów z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

W dniu 15 lutego 2022 r. drogą elektroniczna do Urzędu Gminy w Sieciechowie wpłynęła petycja 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie naprawy programu ochrony powietrza tj. 
Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu 
ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu .... kwietnia 2022 r.  zapoznała się z wyżej wymienioną petycją. 

Zgodnie z treścią art. 91 ust.3 ustawy Prawo ochrony środowiska programy ochrony powietrza w drodze 
uchwały ustanawia sejmik województwa, podobnie zgodnie z treścią art. 96 ust.1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska sejmik województwa w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi lub na środowisko, może wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwały antysmogowe. 

Jak wynika z przytoczonych przepisów Rada Gminy Sieciechów nie ma uprawnień umożliwiających zmianę 
bądź usunięcie kwestionowanych zapisów w ww. Uchwale. 

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sieciechów rekomendowała 
przekazanie petycji Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Zatem zasadne jest podjecie uchwały w proponowanym brzmieniu. 
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