Uchwała Nr ………………
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia ……………………

w sprawie przekazania petycji według właściwości

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 z późn. zm.) oraz
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 870) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich w sprawie
naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza.
2. Przekazuje się petycję organowi właściwemu do jej rozpatrzenia –
Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.
3. Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego i zobowiązuje się do przekazania petycji oraz
zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o przekazaniu petycji
właściwemu organowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu projektodawcy – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

Załączni k do uchwał y Nr ……..…………
Rady Miasta Ostrowca Ś więtokr zyskiego
z dnia ………………………………………

Uzasadnienie
W dniu 8 marca 2022 r. do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wpłynęła petycja
Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony
powietrza.
W treści petycji podmiot wnoszący petycję przedstawia obszerną argumentację w celu
podjęcia, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań
niezbędnych do naprawy uchwał:
- uchwały Nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
- uchwały Nr XXII/291/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie określenia „programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych.
Ze względu na brak oznaczenia adresata petycji na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 3 i art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870), wezwano
podmiot wnoszący petycję do usunięcia braku w petycji, tj. oznaczenia adresata petycji.
Odpowiedź na wezwanie wpłynęła do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu
22.04.2022 r. Podmiot wnoszący petycję jako adresata petycji wskazał Radę Miasta oraz
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Podkreślić należy, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot,
którego w zakresie zadań lub kompetencji mieści się żądanie (przedmiot) petycji. Wniesienie
petycji nakłada na adresata obowiązek zbadania swojej właściwości.
Zgodnie z art. 96 ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):
Art. 96.
1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu
oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.”
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:
1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust.
1;
2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia lub zakazy,
o których mowa w ust. 1;
3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest
zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt 1, lub parametry techniczne lub rozwiązania
techniczne lub parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.

7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także określać:
1) sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty ograniczeniami określonymi
w uchwale;
2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;
3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym do kontroli realizacji
uchwały.
Po zbadaniu właściwości postulaty wymienione w petycji nie mieszczą się w zakresie
zadań i kompetencji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, lecz Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska. Wskazane w petycji uchwały antysmogowe zostały podjęte przez Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego. Ich zmiana bądź uchylenie nie leży w kompetencji Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
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 od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji,
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycja była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego. Komisja po zapoznaniu się z przedmiotową petycją
i stwierdzeniu, że podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich nie
jest Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zarekomendowała przekazanie petycji do
rozpatrzenia organowi właściwemu t.j. Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.
Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uznaje się za organ
niewłaściwy do rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy uchwał
antysmogowych i programu ochrony powietrza a w związku z tym, że organem właściwym
do rozpatrzenia petycji jest Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zasadne i konieczne jest
przekazanie petycji Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego, o czym należy zawiadomić
podmiot wnoszący petycję.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
……………………………………..

Uzasadnienie
W dniu 8 marca 2022 r. do Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wpłynęła petycja
Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu ochrony
powietrza.
Wymienione w petycji uchwały antysmogowe zostały podjęte przez Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego. Ich zmiana bądź uchylenie nie leży zatem w kompetencji
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
W związku z tym, że postulaty wymienione w petycji nie mieszczą się w zakresie zadań
i kompetencji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, lecz Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach zasadne
i konieczne jest przekazanie petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia,
zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

