
UCHWAŁA NR XXXVII/294/2021 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie uznania Rady Gminy Reńska Wieś za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji 

Na podstawie art.6 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz.U. z 2018 r,poz.870) Rada Gminy po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Reńska Wieś uznaje się niewłaściwą do rozpatrzenia petycji z dnia 2 sierpnia 2021 r.  
zawierającej żądanie wprowadzenia na terenie Gminy Reńska Wieś zakazu spalania w urządzeniach grzewczych 
paliw innych niż proekologiczne i przekazuje sprawę wg właściwości sejmikowi Województwa Opolskiego – 
z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś poprzez doręczenie odpisu niniejszej uchwały zawiadomi 
wnoszącego petycję, o której mowa w § 1, o przekazaniu jej wg właściwości sejmikowi Województwa Opolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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Załącznik do uchwały Nr  

XXXVII/294/2021 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 29 września 2021 r. 

Uzasadnienie uchwały 

W dniu 2 sierpnia 2021 r. złożono petycję adresowaną do Rady Gminy Reńska Wieś i Wójta Gminy Reńska 
Wieś zawierającą żądanie wprowadzenia na terenie Gminy Reńska Wieś zakazu spalania w  instalacjach 
grzewczych paliw innych niż proekologiczne. 

Zgodnie z art.96 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219, 
z póżn.zm) sejmik województwa może w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, a zgodnie z ust.6 pkt 3 tego artykułu uchwała ta może określać m.in. jakość paliw 
dopuszczonych do stosowania  lub których stosowanie jest zakazane. 

Z tego względu Rada Gminy Reńska Wieś nie jest organem właściwym do rozpatrzenia  przedmiotowej 
petycji. 

Art.6. ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2018 r o petycjach adresat petycji niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła 
petycję do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. 
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