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UCHWAŁA NR XLIV/305/2022
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 i 583) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rozpatruje się negatywnie petycję złożoną w dniu 1 marca 2022 r.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica do zawiadomienia wnoszącego petycję
o podjętym rozstrzygnięciu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Marczewski
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Uzasadnienie
W dniu 1 marca 2022 r. do Urzędu Gminy Świdnica wpłynęła petycja w sprawie podjęcia działań
niezbędnych do naprawy uchwały nr XXII/323/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września
2020 r., tak by usunąć z niej wszelkie ograniczenia eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu
i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii (drewno, pellet, brykiet drzewny) oraz
zniesienia wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno (biopaliwo stałe),
w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi Ekoprojektu.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) petycja
winna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Powyższa petycja została skierowana do przewodniczącej komisji skarg, wniosków i petycji.
Posiedzenia komisji odbyły się 5 kwietnia oraz 19 kwietnia 2022 r., podczas których stwierdzono, że Rada
Gminy nie posiada kompetencji prawnych do wprowadzania wskazanych petycją zmian w obowiązującej
uchwale. Rozpatrując przedmiotową petycję należy wskazać, że Wójt Gminy Świdnica w maju 2018 r.
negatywnie zaopiniował uchwałę Semiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa lubuskiego, z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz miasta Gorzów Wielkopolski ograniczeń
lub zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto, mimo wprowadzenia Uchwały
nr XLVI/732/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. (w wyżej wymienionej sprawie) nie wprowadza ona zakazu
stosowania kotłów, w których następuje spalanie paliw stałych (kopalnych i innych), wprowadza jedynie
wymóg zastosowania kotła spełniającego wymogi emisyjne jak dla 5 klasy i ekoprojektu.
W związku z powyższym komisja skarg, wniosków i petycji nie może rozpatrzyć pozytywnie petycji,
jednakże do problemów, na które zwraca uwagę wnoszący, Rada Gminy odniesie się w osobnym apelu.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem
skargi.
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