
UCHWAŁA Nr XXXVII/327/22 

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.  Rada Miasta Rawa Mazowiecka uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia 

petycji Cechu Zdunów Polskich  z dnia  1 marca 2022 r. w sprawie naprawy programów 

ochrony powietrza przyjętych odpowiednimi uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego       

i przekazuje tę petycję Sejmikowi Województwa Łódzkiego, organowi właściwemu do jej 

rozpatrzenia.  

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 

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

poprzez doręczenie mu niniejszej  uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

 

 

 

 



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

W dniu 1 marca 2022 wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka ,w drodze elektronicznej, 

petycja Cechu  Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów powietrza przyjętych 

przywołanymi w petycji uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

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

komisji skarg, wniosków i petycji uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. 

Przedmiotem petycji jest naprawa programów ochrony powietrza przyjętych 

odpowiednio uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: uchwałą Nr XX/304/20 z dnia  

15 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań 

krótkoterminowych dla strefy aglomeracji łódzkiej i uchwałą Nr XX/303/20 z dnia 15 

września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań 

krótkoterminowych dla strefy łódzkiej. 

Zgodnie z zasadą legalizmu określoną przepisem art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Stosując tę  

zasadę praworządności organy administracji publicznej są zobowiązane przestrzegać 

przyznanych im przepisami prawa kompetencji. Przepisy te nie pozwalają radom gmin na 

wprowadzanie zmian do uchwał podejmowanych przez organy stanowiące województw 

samorządowych. 

Tym samym naprawy programów stanowiących przedmiot petycji może dokonać wyłącznie 

organ, który te programy przyjął w formie stosownych uchwał. 

 Zgodnie z dyspozycją art.6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach – 

adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia 

petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

 

  Mając na względzie fakt, iż organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej 

petycji jest Sejmik Województwa Łódzkiego – Rada Miasta Rawa Mazowiecka przekazała 

przedmiotową petycje temu organowi do rozpatrzenia. 

 

 


