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Zmieniajmy Gminy na

Kierownik Jednostki samorządu Terytorialnego (daIej JST)
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t.)
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rozumieniu ań. 33 ust. 3

Dane wnioskodawcy//petyciodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku
sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspożycji Ustawy z
dnia 5 Września 2016 r, o us|ugach zaufania oraz idenĘfikacjielektronicznej (Dz.U.2076.I57g
dnia 20],6.09.29) oraz przepisóW ań. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.].195 z dnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art.61 pkt.2 Ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. 2014,121j.t.)
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP W związku z ań,6 ust. 1pkt. lit. cUstawyzdnia 6 Września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z dnia 2015.12,o7)- Wnosimy o
udzielenie informacji publicznej W przedmiocie:
§1,1) Podania nazwy Podmiotu/Konsultanta, który bral udział W sporządzeniu lub
konsultowal proiekt założeńdo planu zaopatrzenia W ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe - W rozumieniu ań. 19 Ustawy z dnia l0 kwietnia 1997 r. Prawo eneĘetyczne
(Dz,U.lol7.22o l.j. z 2ot7 ,o2,o5|
§1.2) Wnosimy o podanie adresu URLW Biuletynie lnformacii Publicznej -gdzie
opublikowany jest Wzmiankowany projekt lubje8o przestanie dro8ą mailoWą. :
§1.3) W przypadku braku Wzmiankowane8o projektu lub jego dezaktualizacji prosimy o
przesłanie aktualnych danych W zakresie stanU zaopatrzenia Gminy W gaz oraz rodzaju paliw
stosowanych obecnie W poszczególnych budynkach użytecznościpublicznej oraz Wraz z
informacją o focznym jego zuźyciu oraz zainstalowanej mocy źródeł ciepła

Petycla odrębna:
§1.4) W kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza W
niektórych gminach:
Vide - http://WWW.tVp,info/28831976/extra/smog-Wi5!nad-polska/
Wnosimy - W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - o
oszacowanie podmiotóW gospodarczych - Wlaściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie
korzystają z przyłączy gazowych
Po dokonaniu Wzmiankowane8o oszacowania Wn05imy o podanie Danych rzeczonych
podmiotóW go5podarczych Wraz z ich nazWą j adresem oraz informacjami dotyczącymi
obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycja oraz mocy Wykorżystywanych
urządzeń.
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§1.5) Wnosimy o Wskazanie planow.anych lub rozpoczętych
inWestycji W zakresie bUdowy

nowych zakładów przemystowych/firm właściwych
mieiscowo Jla ierenu eminv z poaaniem
informacjio rodzaju planowanej działalnoS.i

or".

,"potr"lo*"n'u""nÓ",r.rnrr.

§1.6) Na mocy art. 51 Konstytucji RP oraz art, 6 ust. pkt,
1
1 lit. a Ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dosĘpie do informacii publicznej.(Dz.U.2016,176;
władzy
Wyko.nawczei) - Wnosimy o udostępnienie informacji
publicz""; *'pr."ario.i" .zy w ciągu
najbliższych 3 lat Wóit/Burmistrz/Prezydent
zamierzapodiąć dii"ł"ni" lł,."łr"ri"
w_drożenia środłówpoprawy efektywności
energetycznej okreetony"ł, w
o ust. 2 pkt. 2
i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
".t.
r, o efetty*ńS"i

t.iiipńi.".i"o"nia

,
"n"ig"i|..n"j 1Ó..,r.rors.asr ani"

2ol5.o6.tll'. ?

§1.7) korespondując z powyźszym pytaniem i uszczegóławiając
go - w trybie rzeczonych
przepisów - wnosimy o udzielnie informac;i publiczne;
- czy pLriowanyń przez

ominę

poprawy efektywnościeneĘetycznej moźe być modernizacia pojazdów
.środkiem
będących w użytkowaniu Gminy/Miasta - poO
Ląt", *prorłJ"ni"
paliwa - ad exemplumi skroplonego gazu
"li"rn",rrłn"go
ziemne8o - LNG lub innyctt pałw
alternatywnych?

osnowa pytań:
W rozumieniu Wnioskodawcy - ograniczenie poziomu
emi5ji spalin - poprżez Wprowadzenie
alternatywnych ekologicznych rodzajów paIiw mo:e * znacŹnv, ,topii, pl.rv..vnie rię ao
walki z,coraz to bardziej uciąźliwym dla mieszkańców
wielu Gmin --4łirłi"ln,.ogu.
Dowodem Ważkościproblematyki - jest lawinowo
rosnąca ilose inrońac;i aotyczącycrl
problematyki 5mogu - jaka pojawia
sie w ostatnim czasie w meaiacn ńtainycrr
i
ogó|nopolskich.
W mniemaniu WnioskodaWry ciężar Wprowadzania
tych zmian spoczywa przede Wszystkim na Jednostkach Administracji Publicznej zarówno ze względu ,a'zadania własne i
kompetencje jak róWnież z brzmienia Wyżej powołanego-art.
6 urt"rf o
energetycznej - scilicet:
"Lłtyrnos.i
i'Ań.

6, 1. Jednostka sektora publicznego realizuje
swoje Zadania, stosując co najmniej jeden
ze środkóW popraWy

efektywności energetycznej, o których mowa
W u5t. 2, zwanych dalej,,środkami poprawy
efektyWności ener8etycznej''.
2. srodkami poprawy efektywności energetycznej
są:
1) reaIDacja ifin€nsowanie przedsięwzięcia

służącelopoprawie efektywności energetycznej;
cnarańeryzulą"v.rrrię ,iirłi.
eneĘii

2) nabycie u_ządzenia, instalacji lub pojazau,

oraz niskimi kosztami eksploatacji;

-łvciem

3)Wymiana eksploatowane8o urządzenia, instalacji
lub pojazdu na urządzenie, instalację lub
pojazd, o których mowa W pkt 2, lub ich
;
modernlzacla;
1._1

W rozumieniu Wnioskodawcy - analizując Wyżej powołane
przepisy - można zalożyą że
Wprowadzenie i promowanie paliw typu LNG Wpisuje się doskonale w intencle
Ustawodawcy - wyrażone expressis verbis w przedmióto*y.r,

r"gui"i1".h.'
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§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania
niniejszego Wniosku W trybie
§7
Rozporządzenia Prezesa RadV Ministrów z
dnia 8 łycznń
rv rii"ri" org"nir".ii
przyjmowania i rozpatrywania s. i
wniosków. (Dz. U. z dnia 2i2"v.."""ZÓÓ'
. Nr 5, poz. 46) na adres e-mail stoD-smog@samorzad.pl

Zń'"

§3) Wnosimy o to, aby odpowiedź W przedmiocie powyższych
pytań i petycji złożonychna
mocy art. 51 i 53 Konstytucji RP W związku z
241 KPA (usprarni"ni" ru'nk;onorania
struktur
administracji publicznej) - została udzielon" -.*rotni;
n;

Jr";;-;;;"'"

stop-smog@5amorzad.pl

§4) wniosek został sygnowany - kwaIifikowanym podpisem
elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 września2016
r, o usługactr zaurania oraz ilentyrirac;i
elektronicznej (Dz.U .201,6.7579 dnia 2076.og.2g)

wnioskodawca;
osoba prawna
szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poli8onowa 1
04-051 Warszawa
nr KRs: 0000059459
Kapitał Zakładowy: 222.ooo,oo pln

www.Amina.pl WWW.samorzad.pI

DodatkoWe informacje;
stosownie do art, 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy petycjach
o
( Dz.U.2o74,1,7g5 z
dnia 2o14.o9.o5) osobą reprezentująca podmiot wnoszący petycję
-jest preżes zanądu łJam szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy peiyila
nini"jr."
za pomocą
środków komunikacji elektronicznej - a wsk"."ny,
i*rotnyrn
jest: stop-smoP@samorzad.pI
"J."r". o".",

,;;;;i;;on.

Adresatem Petycji -jest organ ujaWniony

"*ntronicznej

W

komparycji.

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, iż W rzeczonym wniosku powotujemy
5ię na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960
r. Kodeks postępowania administracyjneg
o |Dz.U.201,6,23 t.i. zani" Joii.or.oz1 n"rry,
niniejszy przedmiotowy wniosek/wnioskl
p"*l""v ive,"zpatrywane w
1ii:T?]i,
trybie KPA.
"i"
W gtó]vnej mieże - przedmiotowy Wniosek powinien
być procedowany W trybie Ustawy o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09,05)
lu b od powiednio Ustawy o aostępie
ao
informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego
treścii powoł"nyln poait", pr"*ny.t
1.
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek
może być jedyni.
..patrywany
jako optymalizacyjny W związku
z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach często powolujemy sie
na Wzmiankow any art.247 KPA - scilicet:

,

r"ł"U'ń"
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"Przedmiotem Wniosku mo8ą być W szczególności sprawy ulepszenia organlzacji,
Wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania naduźyciom,
ochrony
własności,lepszego zaspokajania potrzeb ludności." - w sensie moźliwości
otwarcia
procedury 5anacyjnej.
Kaźdy Podmiot mający styczność z Urzędem - ma prawo i obowiązek - usprawniać
struktury
administracji samorządowej.
Decydenci mogą również dokonać Własnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art.
222 KPA.
Nazwa Wnioskodawca - iest dla uproszczenia §tosowna
iako synonim nazwy ''Podmiot
Wnoszący Petycię" - W rozumieniu ań. 4 ust. 4 Ustawy o petyciach (Dz.U.2o14.u95 z
dnia
2014.09,05}

Wni05kodawca - pro forma pod pisał - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym (W zalączeniu stosowne pliki)- choć według
aktualnego
orzecznictwa brak podpisu elektronjcznego nie powoduje bezprzedmiotowości
Wniosku,
stosownie do orzeczenia: Naczelnego sądu Administracyjnego W Warszawie l osK 127708.
Podkreślamy jednocześnie, iż przedmiotowy Wniosek traktujemy jako próbę usprawnienia
or8anizacji działania Jednostek Administracji Publicznej - W celU lepsże8o Zaspokajania
potrzeb ludności. Do wniosku dolączono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on taką 5amą treść,jak ta która
znajduje się W niniejszej
Wiadomoście-maiI. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku vvymaga posiadania
oprogramowania, które bez ponoszenia oplat, można uzyskać na stronach WWW podmiotóW
- zgodnie z ustawą, śWiadczących usłUgicertyfikacyjne.
celem naszych WnioskóW jest - sensu largo - usprawnienie, napraWa - na miarę istniejących
możliwości- funkcjonowania struktur Administracji Publicznej 8łownie W
Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych Wni05kóW - stan faktyczny Wymaga Wszczęcia
procedUr sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rządowei - stan faktyczny
iest o Wiele lepszy.
Zwracamy uWagę, że Ustawodawca do te8o stopnia stara 5ię - po§zerzyć spektrum
moźliwości
poróWnywania cen iWyboru różnych opcji rynkowych oraz przeciwdziałać
korupcji W
Administracji Publiczne.i - że nakazat W §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia
Prezesa Rady MinistróW z dnia 18 stycznia 2011 r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej,
(...) (Dz.
U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, róWnież Wszystkich
niezamóWionych ofer| a
co dopiero petycji i WnioskóW optymalizacyjnych. cieszy na5 ten fakt niemiernie, przyczyni
się
z pewnościądo Większej rozwagi W Wydatkowaniu środkóW publicznych.
DUża iloŚć powolywanych przepisóW prawa W przedmiotowym Wniosku,
Wiąźe się z tym, że
chcemy UniknąĆ Wyjaśniania intencji i podstaW prawnych W rozmowach telefonicznych co
rzadko, ale jednak, ciągle ma miejsce W przypadkU nielicznych ]sT.
JeżeliJsT nie zgada się z powołanymi przepisami prawa, pfosimy aby zastosowano podstaWy
prawne akceptowane przez JsT.
Dobro Petenta ijaWnośćżycia publicznego jest naszym nadrzędnym celem, dlatego staramy
się rÓWnież upowszechniać zapisy Ustawowe dotyczące Wnioskowania. Kwestie te
UstaWodawca podkreśliłi uregulował W art. 63 Konstytucji RP: ''Każdy ma prawo składać
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petycje, Wnioski i skargi W lnteresje publicznym, wtasnym lub innej osoby za jej zgodą do
organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.'' oraz W art.
54 ust. 1, Konstytucji RP "Każdemu zapewnia się WolnośćWyraźania swoich pog|ądów oraz
pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Pamiętajmy róWnież o przepisach zawartych inter alia; W ań. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie może
być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlożenia skargi lub Wniosku
albo z powodu dostarczenia materialu do publikacji o znamionach skaĘi lub Wniosku, ieżeli
działałw granicach prawem dozwolonych. § 2. organy państwowe, organy jednostek
5amorżądu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są
obowiązane przeciwdziatać hamowaniu krytykiiinnym działaniom ograniczającym prawo do
składania skarg iWnioskóW lUb dostarczania informacji - do publikacji- o znamionach skargi
lub wniosku."
Eksperci NlK piszą: "Niewielka liczba składanych wniosków o udzielenie jnformac.ii publicznej,
liczba skar8 złożonych do WsA, jak róWnież liczba pozwóW ztożonych do 5ądóW rejonowych,
śWiadczyćmoźe o braku zainteresowania W egzekwowaniu powszechnego prawa do
informacji publicznej, Z drugiej strony, realizację tego prawa utrudniają podmioty
zobowiązane do pełnej przejrzystości swo.ie8o działania, poprzez nieudostępnianie
Wyma8anej informacji publicznej" IProtokół pokontrolny dostępny W sieci lnternet:
LBY-4101-09/2010]. Mamy nadzieję, zmienić powyższą ocenę, być może nasz Wniosek choć W
niewielkim stopniu - przyczyni 5ię do zWiększenia tvch Wsl(aźnikóW.
oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - o8ło5zone przez lednostkę Administracji
Publicznej - będące następstwem niniejsze8o Wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z
rygorystycznymizasadamiWydatkowania środków pubIicznych - z uWzględnieniem
stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości itransparentności - zatem W petni lege
a rtis.
Ponownie sygnalizujemy, że do Wniosku dołączono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku Wymaga
posiadania opro8ramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW
podmiotóW - zgodnie z ustawą, śWiadczących Usłu8i ceńyfikacyjne.
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