
UCHWAŁA NR 311/XL/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję Cechu Zdunów Polskich z dnia 3 marca 2022 r. dotyczącą naprawy programu ochrony 
powietrza, postanawia się przekazać według właściwości do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do: 

1) przekazania petycji Sejmikowi Województwa Mazowieckiego; 

2) zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o przekazaniu petycji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 311/XL/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 maja 2022 r. Komisja zapoznała się z treścią 
petycji dotyczącej naprawy programu ochrony powietrza, stwierdziła, że petycja nie leży w kompetencjach 
Rady Miasta Podkowa Leśna i rekomenduje przekazanie ją według kompetencji do Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego. 

Wyjaśnienie 

W dniu 3 marca 2022 r. do Rady Miasta Podkowa Leśna za pośrednictwem poczty elektronicznej 
wpłynęła petycja zawierająca prośbę o podjęcie działań niezbędnych do naprawy uchwały 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. 

Po zapoznaniu się z treścią petycji stwierdzono, że jej adresatem jest Sejmik Województwa 
Mazowieckiego, który podjął ww. uchwałę i jest jedynym organem władnym do jej zmiany. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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