
UCHWAŁA NR XXIX/300/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością

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

§ 1. Uznaje się Radę Gminy Wierzbinek za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 8 marca 2022 roku, 
której przedmiotem jest podjęcie działań niezbędnych do naprawy Uchwał: nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie określania Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej, 
nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13.07.2022 r. w sprawie określania Programu 
ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz i nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 
13.07.2022 r. w sprawie określania Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska oraz postanawia 
się przekazać przedmiotową petycję Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbinek do zawiadomienia wnoszącego petycję 
o przekazaniu petycji właściwemu organowi i przesłanie niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy 

Bogdan Kaczalski
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Uzasadnienie
Ustawa z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) w polskim systemie prawnym jest regulacją 
określającą zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposoby postępowania organów w sprawach dotyczących 
petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie: zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego 
działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających 
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie i kompetencji adresata petycji. Petycja 
może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 
Ustawa stanowi, że petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana 
przez ten organ, chyba, że w statucie wskazany jest organ właściwy w tym zakresie. Uchwały wskazywane przez 
wnoszącego petycję uchwalone zostały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego na podstawie 
art. 91 ust. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska, a Rada Gminy nie ma kompetencji do dokonywania zmiany 
uchwał innego organu, w tym do żądanego przez wnoszącego petycję usunięcia z w/w uchwał wszelkich 
ograniczeń eksploatacji kominów i pieców na drewno (biopaliwo stałe). Wobec powyższego, podjęcie niniejszej 
uchwały jest zasadne. 
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