
Druk 301 

projekt 

Uchwała Nr………………….. 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia …………  

 

w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

 

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego 

przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania, Rada Gminy Lubsza uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. 1. Postanawia się przekazać petycję z dnia 04 marca 2022 r. …………. organowi 

właściwemu do jej rozpoznania: Sejmikowi Województwa Opolskiemu. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lubsza  

zobowiązując Przewodniczącego do doręczenia uchwały wnoszącemu petycję. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 Przewodnicząc Rady Gminy Lubsza  

Wojciech Jagiełłowicz 



Załącznik do Uchwały Nr ………………… 

Rady Gminy Lubsza  

Z dnia………………….. 

UZASADNIENIE 

 

Petycja z dnia 04 marca 2022 r. ……………….. zawierała postulaty dotyczące  

 do naprawy uchwały Nr XX/193/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lipca 

2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” 

mającej na celu:  

1) usunięcie z uchwały wszelkich ograniczeń eksploatacji urządzeń spełniających 

wymogi ekoprojektu i wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii 

(drewno kawałkowe, pellet, brykiet drzewny)  

2) zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń eksploatacji kominków i pieców na drewno 

(biopaliwo stałe), w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 

spełniających wymogi Ekoprojektu. 

 

Organem właściwym w przedmiocie żądań/postulatów zawartych w ww. petycji jest Sejmik 

Województwa Opolskiego. 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 

870) "Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, 

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

rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję." 

Zgodnie z powyższym należało petycję tę przekazać według właściwości. 


