UCHWAŁA NR LVI/492/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Remigiusza Krajniaka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2017.1875 ze zm.) w zw. z art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz.U.2017.1123 ze
zm. ) uchwala się co następuje:
§ 1. Uwzględnia się petycję Remigiusza Krajniaka „Lubuski Alarm Smogowy” o przekazanie stanowiska
i uwag mieszkańców do projektów uchwał antysmogowych przygotowanych przez lokalne środowisko,
dodatkowo umieszczając petycję w „Gazecie Drezdeneckiej”.
§ 2. Sposób rozpatrzenia petycji zawarty jest w treści uzasadnienia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który powiadomi wnoszącego
petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE
W dniu 17 grudnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Drezdenku wpłynęła petycja skierowana przez
Remigiusza Krajniaka w ramach inicjatywy społecznej „Lubuski Alarm Smogowy” o wsparcie działań
mających na celu wprowadzenia uchwały antysmogowej na terenie województwa lubuskiego, poprzez
przekazanie uwag i wniosków do załączonych dwóch projektów uchwał.
Potrzeba oraz sposoby ochrony powietrza zostały określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 519 ze zm.). Oceny jakości powietrza i obserwacji
zachodzących w nim zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach państwowego
monitoringu środowiska. W województwie lubuskim wyodrębniono 3 strefy dokonywania ocen jakości
powietrza: miasto Gorzów Wlkp., miasto Zielona Góra oraz strefę lubuską, w której leży Gmina Drezdenko.
W ramach ochrony powietrza Zarząd Województwa Lubuskiego opracował „Program ochrony
powietrza dla strefy lubuskiej”, który zawiera m.in. działania niezbędne do przywrócenia standardów
jakości powietrza, harmonogram rzeczowo-finansowy dla działań naprawczych, plan działań
krótkoterminowych, który obowiązuje również gminy, oraz sposoby monitorowania realizacji programu.
Gmina Drezdenko realizuje plan działań w ramach dostępnych środków finansowych.
Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska Sejmik
Wojewódzki może, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko,
wprowadzić również ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Uchwała antysmogowa, która jest aktem prawa miejscowego, jest opracowywana przez
zarząd województwa. Zarząd przedstawia projekt uchwały do zaopiniowania właściwym miejscowo
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom. W postępowaniu, którego przedmiotem jest
opracowanie uchwały, stosuje się również odpowiednio przepisy działu III rozdziału 3 (udział
społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko. W ramach takiego zaopiniowania możliwe jest przeprowadzenie konsultacji
społecznych zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym. Sejmik Województwa Lubuskiego nie
wystąpił do Burmistrza Drezdenka o wydanie opinii w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
antysmogowej.
Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zakazów i nałożenia obowiązków, które znajdują
się w przedmiotowych projektach, winno nastąpić po dokonaniu głębokiej analizy zagrożeń wynikających z
prowadzonych pomiarów, w sytuacji ich realnego istnienia. Niemiej jednak inicjatywa polegająca na
zebraniu opinii mieszkańców przekazywanych jako uwagi do petycji zasługuje na uwzględnienie. Z tych
też względów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drezdenku, zgodnie z prośbą
autorów projektów uchwał antysmogowych lubuskiego, zamieszczono projekty tych uchwał wraz z listem
skierowanym do władz Gminy Drezdenko. Ponadto Rada widzi potrzebę umieszczenia petycji w „Gazecie
Drezdeneckiej” wraz z apelem o przekazywanie uwag i wniosków.
Dodać należy, iż na terenie strefy lubuskiej jak i gminy Drezdenko prowadzi się działania mające na
celu ochronę powietrza.
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