
UCHWAŁA NR XXXIII/235/2022 
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM 

z dnia 23 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), 
Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala, co następuje: 

  

§ 1.  
Przekazuje Sejmikowi Województwa Podkarpackiego do rozpatrzenia zgodnie z właściwością petycję 
w sprawie zmian programu ochrony powietrza. 

§ 2.  
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem do zawiadomienia wnoszącego 
petycję o przekazaniu petycji zgodnie z właściwością. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Edward Wołoszyn 
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Załącznik do uchwały nr XXXIII/235/2022 

Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem 

 z dnia 23 marca 2022 r.  

 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 16 lutego 2022 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem wpłynęła 

petycja zawierająca prośbę o podjęcie działań zmierzających do naprawy uchwały 

Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na 

stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz 

z Planem Działań Krótkoterminowych” oraz uchwały Nr XXVII/464/20 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu 

ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia 

i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań 

Krótkoterminowych”. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 15 marca 2022 r. rozpatrzyła 

treść petycji i stwierdziła, że adresatem właściwym do rozpatrzenia ww. petycji jest Sejmik 

Województwa Podkarpackiego, który podjął uchwały będące przedmiotem petycji i jest 

organem władnym do ich modyfikacji. 

W przypadku gdy adresat petycji jest niewłaściwy 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) przesyła ją 

organowi właściwemu zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uznaje się za 

niewłaściwą do rozpatrzenia przedmiotowej petycji i przekazuje ją Sejmikowi Województwa 

Podkarpackiego do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 
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