
UCHWAŁA NR XLIII/383/2022 
RADY GMINY SKĄPE 

z dnia 6 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w spawie przyjęcia 
statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351, zm. z 2022 r. poz. 913) uchwala się, co 
następuje:  

§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji  Cechu Zdunów Polskich z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie naprawy 
programu ochrony powietrza - Rada Gminy Skąpe postanawia uznać ją za bezzasadną.  

2. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do powiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej 
załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Kuźmicz 
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Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 
 

Działając na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 870), § 73 uchwały Nr XLIII/400/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2018r. w 
sprawie przyjęcia statutu Gminy Skąpe (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego poz. 2351, zm. z 2022 r. poz. 
913) zawiadamiam, że petycję złożoną przez Cech Zdunów Polskich, która wpłynęła do Urzędu Gminy w 
dniu 2 marca 2022 r.) została uznana za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 
z późn. zm.) rozpatrywaniem petycji zajmuje się Komisja skarg, wniosków i petycji. Komisja na 
posiedzeniach w dniach 9 marca oraz 25 kwietnia 2022 r. rozpatrywała przedmiotową petycję. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów w tym wyjaśnień 
merytorycznych zawartych w piśmie Wójta Gminy Skąpe ustalono, jak poniżej.   

Projekt Uchwały nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego z wyłączeniem miasta Zielona Góra oraz 
miasta Gorzów Wlkp., ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw, 
był opiniowany w dniu 21 maja 2018 r. przez Wójta Gminy Skąpe bez uwag. 
W treści ww. programu w pkt. 1.11.4. „Działania krótkoterminowe ze względu na przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych, docelowych, alarmowych oraz poziomu informowania” zakaz stosowania kominków 
dotyczy właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy powinni czasowo zrezygnować z palenia w 
kominkach. Zakaz nie dotyczy kominków wyposażonych w system dopalania gazów pozostałych podczas 
spalania drewna oraz nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania. 
Dotyczy to wszystkich osób przebywających na obszarze stref, w których został ogłoszony Poziom 3 PDK 
(Program działań krótkoterminowych). W przypadku Poziomu 2 stopnia zaleca się nie rozpalać w 
kominkach. 

W związku z powyższym szacowane możliwe do osiągniecia efekty ekologiczne z realizacji działań 
krótkoterminowych poprzez zakaz eksploatacji kominków i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na 
paliwa stałe oraz wyeliminowanie spalania drewna w okresie trwania alarmu da efekt ekologiczny i 
przyczyni się do ograniczenia emisji pyłu PM10.  
W pkt. 3.4 „Działania naprawcze”, całkowity zakaz stosowania paliwa stałego - odrzucono ze względów 
społecznych i gospodarczych.  

Na podstawie rocznych raportów oceny jakości powietrza wykonanej przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych PDK dla  Gminy Skąpe jest minimalne, 
z uwagi na położenie w obszarze o bardzo dużej lesistości i czystym powietrzu oraz niskiej emisji 
zanieczyszczeń powietrza w porównaniu do całego kraju. 

W podjętych przez Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałach, dotyczących uchwalenia 
programu ochrony powietrza, nie wskazano ograniczeń i zakazów wykorzystania jako paliwo stałe 
odnawialnych źródeł energii.  

Komisja skarg, wniosków i petycji mając na uwadze powyższe, rekomenduje uznać petycję za 
bezzasadną i podjąć uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Zważywszy na powyższe uznano, że skoro przedmiot petycji nie został ujęty w uchwale Nr 
XXII/323/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu 
ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych, podejmowanie działań 
przez Radę Gminy Skąpe jest niecelowe, a tym samym petycja jest bezzasadna. 
 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/383/2022

Rady Gminy Skąpe

z dnia 6 maja 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4162307B-7D5D-4845-894C-C60C0D76A541. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1



