UCHWAŁA NR XXXII/569/2022
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 kwietnia 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) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać petycję w sprawie naprawy uchwał antysmogowych i programów ochrony
powietrza, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Chojnicach w dniu 16 lutego 2022 r. organowi właściwemu do
jej rozpoznania – Sejmikowi Województwa Pomorskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do
poinformowania składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
W dniu 16.02.2022 r. do Urzędu Gminy w Chojnicach wpłynęła petycja dot. naprawy uchwał
antysmogowych i programów ochrony powietrza. Adresatem niniejszej petycji jest „Zarząd Gminy”. Wnoszący
petycję proszą o podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych i kompetencji, wszelkich działań
niezbędnych do naprawy następujących uchwał:
– UCHWAŁA NR 310/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu
i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
– UCHWAŁA NR 309/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze miast województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu,
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
– UCHWAŁA NR 236/XIX/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 24 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miasta Sopotu ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw;
– UCHWAŁA NR 308/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom
dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu;
– UCHWAŁA NR 307/XXIV/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony
poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pireru;
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)
Autorzy petycji wnoszą także o zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców
na drewno (biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi
Ekoprojektu.
Należy przyjąć, że ani Rada Gminy w Chojnicach, ani Wójt Gminy Chojnice nie są organami właściwymi do
rozpatrzenia petycji, bowiem w swych kompetencjach nie posiadają uprawnień do „naprawy” jakichkolwiek
uchwał innego organu samorządu – jakim jest w tym przypadku Sejmik Województwa Pomorskiego.
Mając na uwadze powyższe, właściwe jest na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) przekazanie jej według właściwości do Sejmiku Województwa
Pomorskiego.
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