
UCHWAŁA NR XXIII/213/2022 

RADY GMINY ŻYRZYN 

z dnia 16 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy uchwały antysmogowej. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 559) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 

870) - Rada Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się, że wniesiona w dniu 14 lutego 2022 r. petycja (uzupełniona dnia 28 lutego 2022 r.) 

dotycząca podjęcia w ramach dostępnych środków prawnych kompetencji „Wszelkich działań 

niezbędnych do naprawy uchwały nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń 

i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw nie zasługuje 

na uwzględnienie. 

§ 2. 

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy zawiadomi wnoszącego petycję. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 

W dniu 14 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy Żyrzyn wpłynęła petycja (uzupełniona w dniu 

28 lutego 2022 r.) dotycząca podjęcia w ramach dostępnych środków prawnych kompetencji 

„Wszelkich działań niezbędnych do naprawy uchwały nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa 

Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. 

W przedmiotowej sprawie stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach organem właściwym 

dla rozpatrzenia petycji jest Rada Gminy Żyrzyn. 

Czynności związane z rozpatrzeniem petycji w imieniu Rady Gminy Żyrzyn dokonała 

merytorycznie właściwa stała Komisja Rady Gminy Żyrzyn - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przechodząc do merytorycznego rozpatrzenia petycji należy wskazać, że obowiązujące przepisy 

prawne, tzw. przepisy ustrojowe dla jednostek samorządu terytorialnego statuują odrębność 

jednostek różnych szczebli tych jednostek. Oznacza to, że pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego różnych szczebli nie zachodzi stosunek zależności, rozumiany jako podległość - 

nadrzędność. Konsekwencją takiego stanu jest niemożność zaingerowania w akty stanowione przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Województwo Lubelskie. 

Oczywiście istnieją inne instrumenty prawne/około prawne, którymi możliwe jest oddziaływanie 

na proces stanowienia prawa, zarówno aktów prawa miejscowego, jak również aktów kierownictwa 

wewnętrznego. Do tych instrumentów zaliczyć należy w pierwszym rzędzie petycje, apele oraz inne 

wystąpienia. Nie oznacza to jednak uprawnienia do wystąpienia w sposób formalny przez Radę 

Gminy Żyrzyn z ingerencją prawną w treść uchwały stanowionej przez inny organ samorządu 

terytorialnego. 

Rada Gminy Żyrzyn nie podejmuje polemiki z uzasadnieniem petycji przyjmując co do zasady, 

że są one niekontrowersyjne i niesporne. Produkcja drewna, a następnie jego wykorzystanie 

dla potrzeb ogrzewania czy innych procesów związanych z jego spalaniem są faktem 

niepodważalnym. 

Z tych też względów petycja nie zasługuje na uwzględnienie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, 

że Rada Gminy Żyrzyn będzie analizowała poruszoną w petycji problematykę. 


