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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach /tekst jednolity Dz. U.

z 2Q18 r. poz. 870/ Burmistrz Miasta Ko6cierzyna puekazuje wedlug wlaSciwoSci do Sejmiku
Wojew6dztwa Pomorskiego Petycjq Cechu Zdun6w Polskich z dnia 7 marca 2022 r.

UZASADNIEN!E

W dniu 7 marca 2022 r. do Uzgdu Miasta w KoScierzynie wplyngla petycja Cechu Zd
Polskich w sprawie naprawy uchwal antysmogowych i programu ochrony powietrza. Z
petycji i jej tre6ci wynika, 2e zakres 2qdania nie mie6ci sie w kompetencji orga
wykonawczego gminy, tj. Burmistrza Miasta Ko6cierzyna, dlatego na podstawie art. 6 ust.
ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, nalezy jqpzekazac do organu wla6ciwego, czyli
Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego.

Zgodnie z arl. 2 ust. 3 ustawy o petycjach przedmiotem petycji moze by6 zqdanie,
szczeg6lno6ci zmiany przepis6w prawa, podjqcia rozstrzygniqcia lub innego dzialania w
dotyczqcej podmiotu wnoszEcego petycjq, 2ycia zbiorowego lub, wartoSci wymaga
szczegolnej ochrony w imiq dobra wsp6lnego, mieszczqcych siq w zakresie zadah i kom
adresata petycji. Oznacza to w szczeg6lno6ci, 2e podmiotem wlaSciwym do rozpatrzenia
jest jedynie taki organ wladzy publicznej, organizacja lub instytucja spoleczna, kt6ry
wla6ciwy do zado6duczynienia zqdaniu zawartemu w takim wystqpieniu. Przedmiotem
zawartego w zloZonej petycji jest podjqcie w ramach dostqpnych Srodk6w
kompetencji wszelkich dzialan niezbqdnych do naprawy uchwal wskazanych w treSci
Tym samym wlaSciwy do podjqcia takich dzialan jest Sejmik Wojewodztwa
poniewaz z tre5ci art. 91 ustawy Prawo ochrony Srodowiska wynika, ze ostatecznie ten
okre5la w drodze uchwaly program ochrony powietrza. Oznacza to, 2e podmiotem
do zalatwienia wspomnianego wystqpienia jest Sejmik Wojewodztwa Pomorskiego.

Tym samym, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat
niewlaSciwy do jej rozpatrzenia, pzesyla jq niezwlocznie, nie p6zniej
dni od dnia jej zlohenia, do podmiotu wlaSciwego do rozpatzenia petycji, zawiadam
r6wnocze5nie podmiot wnoszqcy petycjq.

W zwiqzku z powy?szym przekazuje siq ww. petycjq Sejmikowi Wojew6dztwa
do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjq.

Otrzvmuie:

1. Sejmik Wojewodztwa Pomorskiego ul. Okopowa 21l27, 80-810

Do wiadomo5ci:

1. Cech Zdunow Polskich, Rynek 2; 63-760 Zduny
2. WIS a/a

Gdahsk

KoScierzyn a, dnialsmarca 2022 r.
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