
UCHWAŁA NR XLV/313/2022 
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących programów ochrony powietrza 

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

§ 1. 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji skarg, wniosków i petycji postanawia się o przekazaniu 
petycji według właściwości do Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej w Drzewicy zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Drzewicy do poinformowania wnoszących petycje 
o sposobie ich rozpatrzenia. 

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

W dniach 14 lutego 2022 r. oraz 1 marca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Drzewicy wpłynęły 2 petycje 
z tymi samymi postulatami od różnych podmiotów, które zostały przekazane do Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870), petycje zostały 
zarchiwizowane w zasobach Urzędu Miejskiego w Drzewicy oraz zamieszczone w BIP Gminy Drzewica: 
 https://bip.drzewica.pl/content/2022-rok-0   

Wnoszący petycje postulują o naprawę przyjętych przez Sejmik Województwa Łódzkiego programów 
ochrony powietrza w ten sposób, by usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających 
wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, 
pellet, brykiet drzewny). „Wnosimy o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców 
na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi 
Ekoprojektu”. 

W dniu 28 marca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Drzewicy odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem zbadania postulatów płynących z obu petycji. Wypracowano stanowisko, które 
przedstawiono na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Drzewicy. 

Organem uchwałodawczym wskazanych w przedmiotowych petycjach aktów prawa miejscowego: 

- UCHWAŁA NR XX/304/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka, 

- UCHWAŁA NR XX/303/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 września 2020 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej, 

jest Sejmik Województwa Łódzkiego. 

Samorząd województwa posiada możliwość kształtowania własnej wewnętrznej organizacji, m.in. wyboru 
organów samorządu wojewódzkiego (sejmik województwa, zarząd województwa), a także stanowienia poprzez 
te organy prawa miejscowego. 

Samorząd gminy nie ma uprawnień umożliwiających zmianę bądź usunięcie kwestionowanych przez 
wnoszących petycje zapisów w ww. Uchwałach 

Zgodnie z art. 19. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 
2021 r. poz. 735, 1491, 2052) organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości 
rzeczowej i miejscowej, w związku z czym obie petycje na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) powinny zostać przekazane według właściwości do Sejmiku 
Województwa Łódzkiego. 
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