UCHWAŁA NR XL/411/2022
RADY GMINY MOGILANY
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przekazania petycji według właściwości
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 z późn.zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 870, dalej ustawa o petycjach)
Rada Gminy Mogilany
uchwala, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Gminy Mogilany uznaje się za
niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programu
ochrony powietrza i postanawia przekazać petycję do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do Sejmiku Województwa
Małopolskiego. Przyczyny uznania niewłaściwości Rady Gminy Mogilany oraz wskazania i przekazania do organu
właściwego znajdują się w uzasadnieniu do uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mogilany do poinformowania Wnioskodawcy o przekazaniu
petycji.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mogilany.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
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Uzasadnienie
W dniu 3 marca 2022 r. do Rady Gminy Mogilany wpłynęła petycja Cechu Zdunów Polskich wnosząca o podjęcie
wszelkich działań niezbędnych do naprawy następujących uchwał:
-Uchwała nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw,
-Uchwała Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu
ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
-Uchwały nr XLV/620/2021, XLV/621/2021, XLV/622/2021, XLV/623/2021, XLV/624/2021, XLV/625/2021,
XLV/626/2021 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 27.09.2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze gmin:
Czarny Dunajec, Skawina, Krzeszowice, Oświęcim, Nowy Targ, Niepołomice, Rabka Zdrój ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
tak, by usunąć z nich wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu
i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny).
Przedmiotowa petycja została rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. przez Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji. Komisja w ramach swoich uprawnień przewidzianych przepisami Statutu Gminy Mogilany
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i dokonała wszechstronnego wyjaśnienia kwestii podnoszonych
w petycji uznając, że petycja pozostaje poza właściwością Rady Gminy.
Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973
z późn. zm., dalej ustawa Prawo ochrony środowiska) sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Projekt uchwały opracowuje zarząd
województwa. Ponadto na podstawie art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, zarząd województwa opracowuje
projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, określony w drodze uchwały przez sejmik województwa.
Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 547 z późn. zm.) organem stanowiącym samorządu województwa jest sejmik województwa, który w ramach
spraw należących do zakresu działań samorządu województwa może podejmować uchwały oraz je zmieniać.
Jak wynika z powyższego Rada Gminy Mogilany nie posiada kompetencji w zakresie opracowania programów
ochrony powietrza oraz uchwał w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ustawodawca
kompetencje te przyznał zarządowi województwa.
Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 559 z późn.zm., dalej ustawa o samorządzie gminnym) do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy
pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że Rada Gminy Mogilany nie posiada kompetencji do zmiany
uchwał wydanych przez organ stanowiący samorządu województwa, a tym samym do rozpatrzenia przedmiotowej
petycji.
W związku z powyższym na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, Rada Gminy
Mogilany przekazuje petycję do Sejmiku Województwa Małopolskiego, który jest organem właściwym do jej
rozpatrzenia.
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