
UCHWAŁA Nr XXXVII/326/22 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 

w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.  

 

Na podstawie art.6 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach( Dz. U. z 2018 r. 

poz.870) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:  

§ 1. Przekazuje się petycję mieszkańców osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej  w 

sprawie niekorzystnej emisji dymu z pieca węglowego piekarni przy ulicy Tomaszowskiej w 

Rawie Mazowieckiej - Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka, podmiotowi właściwemu do 

jej rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 

zawiadomienia podmiotu składającego petycję o jej przekazaniu, o którym mowa w § 1 

poprzez doręczenie mu powyższej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska  

 

 

 

 

 



U Z A S A D N I E N I E 

 

                W dniu 19 stycznia 2022roku wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka petycja 

mieszkańców Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej ( sygnowana data 26 listopada 

2021) w sprawie niekorzystnej emisji dymu wydobywającego się z komina piekarni przy ulicy 

Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej. Do petycji załączono również pismo mieszkańców 

informujące, iż w piecu węglowym tej piekarni oprócz węgla spalane są odpady foliowe, 

opakowania plastikowe i inne rakotwórcze odpady. W konkluzji petycji jej autorzy wnieśli o 

podjęcie działań  zmierzających do  wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska 

zanieczyszczania środowiska emisją tych dymów. 

Rada Miasta  Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istota petycji i stanowiskiem jej 

Komisji Skarg Wniosków i Petycji, uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. 

 

Zgodnie z zasadą praworządności  określoną przepisem art.7 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483) organy władzy publicznej działają 

na podstawie i w  granicach prawa. Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej wolno 

tylko tyle, na ile pozwalają przepisy prawa, przy czym organy te nie mogą domniemywać 

swoich kompetencji. Kompetencje tych organów muszą jasno i jednoznacznie wynikać z 

przepisów prawa ( ustaw). 

 

Kompetencje organów stanowiących  jednostek samorządu terytorialnego stopnia 

gminnego określają przepisy art.18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2021 poz.1372 z późn. zm.) oraz  ustaw szczególnych. Żaden z  przepisów tych aktów 

normatywnych nie upoważnia rad gmin do wprowadzania ograniczeń lub zakazu eksploatacji 

instalacji spalania paliw stałych.( np. węgla). Upoważnienie do wprowadzania ograniczeń lub 

zakazu eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw ustawodawca zastrzegł do 

właściwości sejmików wojewódzkich, które mogą podejmować takie działania w ramach tzw. 

uchwał  antysmogowych, stanowiących akty prawa miejscowego (vide: art. 96  ust. 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn.zm.) 

Podjęcie takiej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stopnia 

wojewódzkiego następuje po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo wójtów, burmistrzów, 



prezydentów lub starostów.  Powyższa uchwała ma charakter generalny, a tym samym nie 

może dotyczyć indywidualnej instalacji spalania paliwa stałego ( pojedynczego pieca). 

Wobec powyższego Sejmik Województwa Łódzkiego nie jest również organem właściwym 

do  rozpatrzenia tej przedmiotowej petycji.   

 

Stosownie do dyspozycji  normy  przepisu art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach  (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn.zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi 

się wyłącznie w spalarniach odpadów lub współspalarniach odpadów. 

Podmiot naruszający ten obowiązek ponosi odpowiedzialność określoną przepisem art. 191 

tej ustawy. Kontrole w tym zakresie, stosownie do dyspozycji przepisu art.379 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, ustawodawca powierzył m.in. wójtom, burmistrzom lub prezydentom 

miast. 

 

 

Wniesienie petycji nakłada na adresata petycji obowiązek zbadania swojej właściwości. 

W przypadku gdy adresat petycji jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia – w myśl przepisu ust.6 

ust.1 ustawy o petycjach  przesyła ją niezwłocznie do podmiotu właściwego do jej 

rozpatrzenia, zawiadamiając  o tym równocześnie  podmiot wnoszący petycję. 

 

 Mając na względzie powyższe Rada Miasta Rawa Mazowiecka uznając  się za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowej petycji- przekazała tą petycję w części 

dotyczącej podniesionej w niej sprawy spalania w piecu węglowym piekarni odpadów - 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka, podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

 

 

  

    

 

 


