UCHWAŁA NR XLV/259/2022
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 04 maja 2022 roku
w sprawie przekazania petycji 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) w związku z art. 6 ust. 1 art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Gminy Borowie uchwala,
co następuje:
§1
Uznaje Radę Gminy Borowie za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2022 roku,
której przedmiotem jest podjęcie działań do naprawy Uchwały Nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 roku w sprawie programu ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu i postanawia przekazać przedmiotową petycję
Sejmikowi Województwa Mazowieckiego zgodnie z właściwością.
§2
Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Borowie, zobowiązując go
do powiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia oraz do
przekazania zgodnie z właściwością.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Alicja Szaniawska

UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2022 r. do Rady Gminy Borowie wpłynęła petycja od Cech Zdunów
Polskich w sprawie naprawy uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 8 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza do stref w województwie
mazowieckim, w którym zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w
powietrzu. Cech Zdunów Polskich wnosi o usunięcie z ww uchwały wszelkich ograniczeń
eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe
odnawialne źródła energii (drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny) oraz o zniesienie
wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno (biopaliwo stałe),
w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu.
Przewodniczący Rady Gminy Borowie przekazał przedmiotową petycję do Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji celem jej rozpatrzenia oraz przedstawienia Radzie Gminy opinii
w sprawie, której petycja dotyczy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z treścią petycji i po przeprowadzonej
dyskusji, podczas posiedzenia w dniu 08 kwietnia 2022 roku wydała opinię, aby petycję
przekazać według właściwości Sejmikowi Województwa Mazowieckiego jako organowi
właściwemu do zmiany swojej wcześniejszej uchwały poprzez usunięcie z niej wszelkich
ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno, biopaliwo stałe, w szczególności
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu.
Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

