
UCHWAŁA NR LII/392/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o poparcie petycji dotyczącej zmiany Programu Ochrony Powietrza

Na podstawie art. 18 b ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim nie uwzględnia wniosku z dnia 3 listopada 2022 r. 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece dotyczącego poparcia petycji oraz wyrażenia opinii 
w sprawie zmiany Programu Ochrony Powietrza.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku poprzez przekazanie niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniodni :zący Rady 
Miejskiej

Artur
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR LII/392/2022

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia I 5 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku o poparcie petycji 
dotyczącej zmiany Programu Ochrony Powietrza

Do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w dniu 3 listopada 2022 r. wpłynął wniosek 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece dotyczący wyrażenia opinii oraz poparcia petycji 
w sprawie zmiany Programu Ochrony Powietrza przyjętego uchwałą 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.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) - Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania 
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym - do wyłącznej właściwości rady 
gminy należy: stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym - Rada gminy rozpatruje (...); wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Zgodnie § 18 Statutu Miasta Maków Mazowiecki stanowiącego załącznik do uchwały 
Nr XXXVI1/240/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 5 grudnia 2013 r. - Rada 
obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał we wszystkich sprawach należących do jej 
kompetencji określonych w ustawie o samorządzie gminnym, statucie Miasta oraz innych ustawach 
i przepisach wynikających z ustaw i wydawanych na podstawie ustaw.
§ 19. 1. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,;
2) stanowiska - w określonej sprawie,
3) apele -zawierające formalne, niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego 
postępowania, podjęcia inicjatywy lub działania,
4) opinie - zawierające określenie wiedzy czy oceny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska -1. Organ 
wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza 
odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając cele 
zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.

2. Projekty programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez:
1) ministra właściwego do spraw klimatu - w przypadku projektów wojewódzkich programów 

ochrony środowiska;
2) organ wykonawczy województwa - w przypadku projektów powiatowych programów ochrony 

środowiska;
3) organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska.
Wobec wskazanych wyżej okoliczności należało uznać, że Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 

nie posiada kompetencji do wyrażenia opinii dotyczącej zmian w Programie Ochrony Powietrza 
przyjętego uchwałą 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.

Projekt uchwały wniosła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Makowie 
Mazowieckim.

?rzewodnic zący rady

Dariusz Art •cziukowski


