
 
 

 
Uchwała Nr XLII/36/2022 
Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 30 marca 2022 r. 
 
 

w sprawie przekazania petycji według właściwości. 
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz  art. 6 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miasta Skierniewice 

uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Postanawia się petycję złożoną przez Cech Zdunów Polskich w dniu 1 marca 2022 r. 

przekazać według właściwości do Sejmiku Województwa Łódzkiego - z przyczyn wskazanych    

w uzasadnieniu do uchwały. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Skierniewice do zawiadomienia wnoszącego 

petycję o sposobie załatwienia petycji, o której mowa  w § 1, poprzez doręczenie mu niniejszej 

uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 
Andrzej Melon 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 
  W dniu 01 marca 2022 roku do Rady Miasta Skierniewice  wpłynęła petycja Cechu 
Zdunów Polskich w sprawie podjęcia wszelkich działań niezbędnych do naprawy Uchwały  
Nr XX/304/200 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 września 2020 roku w sprawie 
programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka 
oraz Uchwały Nr XX/303/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  
15 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań 
krótkoterminowych dla strefy łódzkiej.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, petycja może być 
złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną 
lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „ podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy 
publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku  
z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.     
Jednocześnie, zgodnie z ust.3 wskazanego artykułu, przedmiotem petycji może być żądanie,  
w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania  
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości 
wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań  
i kompetencji adresata petycji. 

Wniesienie petycji nakłada na adresata obowiązek zbadania swojej właściwości. 
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przekazuje ją do podmiotu 
właściwego, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 
Zmiany uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego nie mieszczą się w kompetencji Rady Miasta 
Skierniewice, której zadania określa ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834). 

W związku z powyższym, na podstawie art. 6 ust.1 ustawy o petycjach, 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.  
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