
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr……… 
Rady Gminy Firlej  

z dnia……….. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji Cechu Zdunów Polskich 
 

 
 Na podstawie art. 18b ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)  w związku z art. 9 ust. 2 
i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), po 
przedłożeniu projektu uchwały przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji - Rada Gminy 
Firlej uchwala, co następuje:  
 

§ 1 
 

 Uznaje się petycję Cechu Zdunów Polskich w sprawie zmian uchwały 
antysmogowej za niezasadną. 
 

§ 2 
 

 Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 
 Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Firlej do zawiadomienia 
wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia i przesłania kopii uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 
 

 
§4 

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Nr….  
Rady Gminy Firlej z dnia……….. 

 
 
 

Uzasadnienie  
 

sposobu rozstrzygnięcia petycji 
 

 W dniu 27 lutego 2022 roku do Rady Gminy Firlej wpłynęła petycja złożona przez 
Cech Zdunów Polskich w sprawie zmian uchwały antysmogowej. W treści petycji 
wskazano, iż wnoszący ją podmiot wnosi o „podjęcie, w ramach dostępnych środków 
prawnych i kompetencji wszelkich działań niezbędnych do naprawy” uchwały Nr 
XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. 
 
 W tym miejscu należy podnieść, iż podmiot wnoszący petycję jednoznacznie 
wskazał, iż wnosi ją do Rady Gminy Firlej oraz domaga się aby podjęła ona działania w 
ramach dostępnych jej środków prawnych i kompetencji. Tym samym Rada Gminy Firlej 
przyjęła do rozpatrzenia przedmiotową petycję, aczkolwiek z jej treści wynika, iż odnosi się 
ona do zapisów ww. uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego. 
 
 Należy wskazać, iż na mocy ww. uchwały Nr XXIII/388/2021 Sejmiku Województwa 
Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z 2021 r. pod poz. 917 - wprowadzono na obszarze naszego 
regionu ograniczenia i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Dokument ten nazywany jest uchwałą anstysmogową, gdyż jego celem jest 
ograniczenie zanieczyszczenia lubelskiego powietrza. Rada Gminy Firlej nie posiada 
jakichkolwiek kompetencji ani uprawnień do „naprawy” tej uchwały, jak to podano w 
uzasadnieniu do petycji. Są to wyłączne kompetencje Sejmiku Województwa Lubelskiego. 
Tym samym petycja nie może zostać uznana za zasadną. 
 
 Rada Gminy Firlej dostrzegając potrzebę podejmowania działań związanych z 
ograniczeniami zanieczyszczenia powietrza pragnie jednak wyraźnie zaakcentować, iż w 
przypadku wprowadzania ograniczeń dla mieszkańców w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw, powinno to następować w sposób oraz w czasie 
umożliwiającym mieszkańcom stopniowe oraz bez uszczerbku dla ich egzystencji 
dostosowanie się do tych wymogów. 
 


