
Uchwała Nr XL/299/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich. 

 

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 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                                

o petycjach (Dz. U. z  2018 r., poz. 870 ze zm.) Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Uznaje się za niezasadną petycję z dnia 3 marca 2022 r. Cechu Zdunów Polskich w sprawie 

naprawy programu ochrony powietrza. Uzasadnienie stanowiska Rady Miejskiej stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mordach i  zobowiązuje 

się Przewodniczącą Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

     /-/ Katarzyna Kotowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr XL/299/2022 

Rady Miejskiej w Mordach 

z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 4 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Mordach wpłynęła petycja złożona przez Cech 

Zdunów Polskich, zawierająca wniosek o podjęcie, w ramach dostępnych środków prawnych  

i kompetencji, wszelkich 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. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała w/w petycję do rozpatrzenia przez Komisję 

Skarg, Wniosków i Petycji, zgodnie z § 88 Statutu Miasta i Gminy Mordy. 

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,                              

po zapoznaniu się z treścią petycji stwierdziła, że adresatem petycji jest Sejmik Województwa 

Mazowieckiego, który podjął w/w uchwałę i jest organem władnym do jej modyfikacji.  

Artykuł 2 ust. 3 ustawy o petycjach mówi, że przedmiotem petycji może być żądanie,                          

w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania                        

w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 

wymagającej szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań 

i kompetencji adresata petycji. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest podmiot                       

w zakresie zadań i kompetencji, którego mieści się żądanie (przedmiot) petycji.  

Rada gminy może więc podejmować uchwały tylko w granicach zadań gminy, a zatem                     

w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych 

podmiotów. W tej sytuacji przedmiotową petycję należy uznać za niezasadną. 

 Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 

w rozumieniu art. 13 ustawy o petycjach. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

     /-/ Katarzyna Kotowska 


