
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU 

z dnia .................... .... r. 

w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia 

Na podstawie 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 Miejska w Mielcu 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przekazać petycję Cechu Zdunów Polskich z dnia 4 marca 2022 r. w przedmiocie podjęcia 
działań zmierzających do zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 września 2022 r. w sprawie określenia Programu Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej 
oraz Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego jako organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogdan Bieniek 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Mielcu 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 4 marca 2022 r. Cech Zdunów Polskich zwrócił się do Rady Miejskiej w Mielcu 
z petycją o podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań 
zmierzających do naprawy następujących uchwał: 

- uchwały Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. 
w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na 
stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 
z Planem Działań Krótkoterminowych”; 

- uchwały Nr XXVII/464/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. 
w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na 
stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10  i poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem 
krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz 
z Planem Działań Krótkoterminowych tak, aby usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji 
urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne 
źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny) oraz wniósł o zniesienie wszelkich 
zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno (biopaliwo stałe), 
w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu. 

Do petycji zastało załączone oficjalne stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki 
i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów ochrony 
powietrza. 

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Mielcu 
uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowej petycji. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o petycjach 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. 

Procedurę uchwalania wojewódzkich programów ochrony powietrza reguluje przepis 
art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przepis ten nie przewiduje 
udziału organu stanowiącego gminy w procedurze uchwalania takiego planu. 

Wskazane na wstępie programy ochrony powietrza zostały określone w drodze uchwał przez 
Sejmik Województwa Podkarpackiego. Wobec powyższego, Rada Miejska w Mielcu postanowiła 
o przekazaniu przedmiotowej petycji Sejmikowi Województwa Podkarpackiego jako organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia. 
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