
UCHWAŁA NR  340/XLVI/2022 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

 

z dnia 27 kwietnia 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 (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. 880), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 

Uznaje się, że Rada Miejska w Gostyninie nie jest organem właściwym 

do rozpatrzenia petycji z dnia 3 marca 2022 r. Cechu Zdunów Polskich, w sprawie 

naprawy Uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

8 września 2020 r.  

 

§ 2. 

Przekazać petycję Wnioskodawcy o którym mowa w § 1. organowi właściwemu do 

jej rozpatrzenia tj. Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne podjętego rozstrzygnięcia stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

w Gostyninie, zobowiązując go jednocześnie do poinformowania Wnioskodawcy 

o sposobie załatwienia sprawy. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

W dniu 3 marca 2022 r. do tut. Urzędu wpłynęła petycja Cechu Zdunów Polskich, 

postulująca podjęcie działań celem zmiany (naprawy) 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. 

W treści petycji, Wnioskodawca przedstawia obszerną argumentację w celu 

podjęcia, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań 

niezbędnych do naprawy wyżej wskazanej uchwały. 

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  stanowi, że adresat petycji, 

który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 30 dni (przy czym jest to termin instrukcyjny – przyp. R.M.)  od dnia 

jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 

równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Wobec faktu, iż podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów 

Polskich nie jest Rada Miejska w Gostyninie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Gostyninie, po zapoznaniu się z przedmiotową petycją 

zarekomendowała przekazanie petycji do załatwienia organowi właściwemu 

w sprawie, czyli Sejmikowi Województwa Mazowieckiego. Należy zauważyć, że 

powołana wyżej uchwała została podjęta przez organ stanowiący Samorządu 

Województwa Mazowieckiego. Ich zmiana bądź uchylenie nie leży w kompetencji 

Rady Miejskiej w Gostyninie. Problematyka ochrony powietrza związana z tego 

rodzaju aktami prawa miejscowego, stanowi domenę Sejmików Województw.  

Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Gostyninie uznaje, że organem 

władnym do jego rozpatrzenia jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, wobec 

czego przekazanie petycji Wnioskodawcy jest zasadne i konieczne. 

 


