
UCHWAŁA NR XXXV/284/2022 
RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 23 lutego 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870 z poźn zm.) po zapoznaniu się z petycją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przekazać petycję z dnia 11.02.2022 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki 
i Piece organowi właściwemu do jej rozpoznania – Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Czernikowo zobowiązując 
Przewodniczącego do doręczenia uchwały wnoszącemu petycję. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Rafał Rutkowski 
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Uzasadnienie 

 W dniu 11.02.2022 r. do Urzędu Gminy w Czernikowie wpłynęła petycja Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie zakazów palenia drewnem, uchwał antysmogowych i programów 
ochrony powietrza. 

 Organem ustanawiającym akt prawa miejscowego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw tzw. "uchwałę antysmogową” oraz w sprawie określenia programu ochrony powietrza jest Sejmik 
Województwa, tym samym jest organem w przedmiocie postulatów zawartych w ww. petycji. 

 Zgodnie z art. 6 ust. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z poźn zm.) 
„Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 
równocześnie podmiot wnoszący petycję.” 

 Zgodnie z powyższym należało petycję przekazać według właściwości. 
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