UCHWAŁA NR XLIV/445/2022
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U.
z 2018 poz. 870) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z petycją w interesie publicznym z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie naprawy
i programów ochrony powietrza, Rada Miejska w Pleszewie uznaje, że ropatrzenie niniejszej petycji nie należy
do jej kompetencji i w związku z tym postanawia przekazać ją według właściwości do organu właściwego w tej
sprawie tj. do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/445/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

W dniu 8 marca 2022 r. do Biura Rady Miejskiej w Pleszewie wpłynęła petycja wniesiona
przez Cech Zdunów Polskich z dnia 22 marca 2021 r dotycząca naprawy i programów ochrony
powietrza, obejmującej wniosek zniesienia wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków
i pieców na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
spełniających wymogi Ekoprojektu, w tym wniosku o podjęcie działań niezbędnych do naprawy
następujących uchwał:
1. Uchwała nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej,
2. Uchwała nr XXI/392/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Kalisz,
3. Uchwała nr XXI/393/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja poznańska.
Rada Miejska w Pleszewie może podejmować uchwały tylko w granicach zadań Rady Miasta
i Gminy w Pleszewie, a zatem w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych
ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska sejmik
województwa określa, w drodze uchwały, program ochrony powietrza. Organy władzy muszą

przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw
będących w ich kompetencjach. Podjęcie działań niezbędnych "do naprawy" ww. uchwał wykracza
poza ustawowe kompetencje Rady Miejskiej w Pleszewie. Tak podjęta uchwała wykraczałaby poza
zakres zadań Rady Miejskiej, a zatem byłaby niezgodna z obowiązującym prawem. Organy władzy
publicznej działają wyłącznie w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą one
podejmować tylko te działania, na które prawo wprost im zezwala.
Podsumowując, działania wnioskowane w niniejszej petycji nie należą do kompetencji Rady
Miejskiej w Pleszewie.
Mając na uwadze powyższe, należy przekazć przedmiotową petycę do organu
właściwego w tej sprawie tj. do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Wobec tego podjęcie uchwały jest zasadne.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Arkadiusz Ptak
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