
 
UCHWAŁA NR XLIII/246/2022 

RADY GMINY SADKOWICE 
z dnia 22 marca 2022 r. 

 
w sprawie przekazania petycji w sprawie naprawy programów ochrony powietrza 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, poz. 583) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Uznaje się Radę Gminy Sadkowice za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 1 marca 
2022r. której przedmiotem jest naprawa programów ochrony powietrza i postanawia przekazać 
przedmiotową petycję Sejmikowi Województwa Łódzkiego. 
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Sadkowice do przekazania petycji właściwemu 
organowi oraz zawiadomienia wnoszącego petycję. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                               

 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                                     Jan Idzikowski 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Załącznik do uchwały  
Nr XLIII/246/2022 
Rady Gminy Sadkowice 
z dnia 22 marca 2022 r.   

 
Uzasadnienie do uchwały 

 
Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) rada gminy rozpatruje petycje składane przez obywateli 
w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Natomiast ustawa 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposoby 
postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądanie: 
zmiany przepisów prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej 
podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony 
w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie i kompetencji adresata petycji.  

W dniu 1 marca 2022 r. do Urzędu Gminy w Sadkowicach pocztą elektroniczną wpłynęła 
petycja w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. 

Po zapoznaniu się z powyższą petycją złożoną w interesie publicznym należy stwierdzić, iż 
Rada Gminy Sadkowice, jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, nie mającej 
żadnego wpływu, na podjęte przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały jest organem 
niewłaściwym do rozpoznania tej petycji. 

Treść samej petycji, w której wskazuje się podjęcie wszelkich działań niezbędnych do 
naprawy uchwał tj.: Uchwały Nr XX/304/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 
2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy 
aglomeracja łódzka oraz Uchwały Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla 
strefy łódzkiej  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)  oraz wnosi się o o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń 
eksploatacji kominków i pieców na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych 
ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu wskazuje na konieczność przekazania 
powyższej petycji, zgodnie z właściwością tj. z art. 6 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j.Dz.U.2018r. poz. 870) do organu, który powyższe uchwały podjął i ma możliwość ich zmiany. 
Rada Gminy Sadkowice nie posiada kompetencji do zmiany uchwał podjętych przez inną jednostkę 
samorządu terytorialnego, co znajduje potwierdzenie w art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach i jedyną 
możliwością jest przekazanie petycji odpowiedniemu organowi.   

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć,  iż Gmina Sadkowice jest regionem z przeważającą 
liczbą sadów, a co za tym idzie Nasi mieszkańcy zainteresowani są korzystaniem z drewna 
opałowego jako jednego z paliw wykorzystywanego do ogrzewania mieszkań. Prosimy o wnikliwe 
przeanalizowanie zapisów Uchwały Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla 
strefy łódzkiej oraz Uchwały Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 
24 października 2017 roku w celu wyeliminowania zapisów, które ograniczałby spalanie drewna 
w kominkach lub piecach  mając powyższe na uwadze.    

 
 

 
 
 
 

 



 
 


