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Subject; Oficjalne wnioski i petycje na mocy art. 51 i 53 Kons\ ucji Rp - Zmieniajmy Gminy na Lepsze

Kierownik Jednostki Samorz4du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
samorzqdzie gminnym (D2.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)

Dane r,r,nioskodawcy/wspolwnioskodawcy znajduj4 siQ poni2ej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowarym certyfikatem - stosownie do
dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrze6nia 2016 r. o usfugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(D2.U.2016.15?9 dnia2016.09.29) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.20l4.l195 z dnia
2014.09.05) (Dz.U.Z0l4.l 195 z dnia 2014.09.05) - Drta dostarczel.ia - z5odna z dyspozycj{ art 61 pkt
2 Usta*T Kodel$ Cyvilny @2.U.2018.1025 rj. z dnia 2018.05.29)

From: Inicjatywa - lvlniejsza emtsja wt6rna - CzysEze
o(zyszeanie@samozad.pll
SenE Friday, June 07, 2019 12:13 pM

Tor adresat,urzad@samorzad.pl
Ccl dwnik@nik.gov.pl

ilto:efektywne.

Preambula Wniosku:
tut.7 ust. I pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gmirnym (D2.U.2018-994 tj. z dnja
2018.05.24) - nakazuje W6jtom/Burmistrzom./Prezydentom - w ramach zadan wlasnych - dbad o
utrzymanie czystoSci na terenie Gminy. Tymczasem jak wynika z naszych poprzednich akcji wnioskowania
- iloii skarg mieszkafc6w na ten obszar wypelniania zadan publicznych - z roku na rok ro5nie.
Jak wynika z odpowiedzi na nasze poprzednie akcje *'nioskowania - park maszynowy w Gminachjest
przestarzaly z dvza emisj4 wt6rnq pyl6w PM 10, etc.
W opinii Wnioskodawcy ;

Ostatnie dzialania sfer rzqdowych - w skali macro - zmierzaj4ce do ograniczenia zanieczyszczetia
Srodowiska - s4 bardzo ciekawe i kompleksowe - jednakze - w opinii wnioskodawcy - w skali micro
(Gminy/\.{iasta) nie zawsze - sq w stanie sprostaC oczekiwaniom mieszkafrc6w w tej mierze. W miastach
takich jak Krak6w, czy Rybnik - sytuacjajest dmmatyczna - o czym informuj4 media oraz wszelkiego
rodzaju zestawienia unijne.

Ustawodawca stara siQ zmienid ten star faktyczry - choiby poprzez Ustawg z dnia ll stycznia 2018 r. o
elekhomobiho5ci i p&liwach alternatywnych (D2U.20183I7 z 2018.02,07).
Dzigki przepisom przedmiotowej ustaray - po upfrvie przewidzianego vacatio legis - zracznie wzroinie
udzial pojazd6w eleklrycznych oraz pojazd6w DaptdzaDych gazem ziemnym w ramach floty
pojszd6w wykorzystywanych przez Gminy'Miasto do realizacji zadaf publicznych.
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Dlalego hoskq kazdego obywatela oraz podmiotu gospodarczego - zajmui4cego sig ex professo rzeczon4problematyk4powinno byi promowanie ekologicznycl rozwiqin w iym obsza.ze.
Natomiast na Decydentach ciqzy obowi4zek wybrania rozwiqz:ui najbardziej efektywnych z punktu
wydatkowania publi cmych pierugdzy i zachowania zasad uciciwej ionkurencji.

Pro forma -_ pozwalamy sobie pruytoczy. - wszystkim dobrze znany - odpowieclni zapis Konstltucji Rp:
Art. 74._Ochrona Srodowiska jako obowiqzek wladz publicznych
l. wladze publiczne prowadzQ potitykg zapewniajqc4 bezpieczeristwo ekorogiczne wspr6lcz*snemu iprzyszlym pokoleniom.
2. Ochrona irodowiska jest obowiqzkiem wladz publicznych.
3. KaZdy ma prawo do informacji o staaie i ocbronie jrodowiska.
4' wadze publiczne wspierajq dziatania obryateli na rz€cz ochrony i poprawy stanu srodorryiski.

W zwiqzku z powy2szym:

$l) Na mocy art. 6l Konstltucji Rp, w trybie art. 6 ust. l pkt. 1 lit c usrawy z dnia 6 ,*rzeinia o dostQpie do
informacji publicznei (D2.u.2016.1764 ij. z 20r 6.10.26) wnosimy o udzierenie info-,""ii pruri"or"j'i, 

- --
przedmiocie ' wyszczeg6lnienia parku maszynowego - pneznaczonego d o zaafit oaysz',,.nia Gminy.
(pojazdy, rok produkcji, dmc - dopuszczatna masa calkowita, etc.)
W-przypadkujeSli te z,.danalei4,w z*resie kompetencji Jednostki Organizacyjnei, na kt6r4 Gmina
delegowala rzeczone kompetencje - wnosimy o przeslanie niniejsrego iniosku io frzeamioLwej rearros*r
- co moZe nast4pi6 inter alia na podstawie art. 65 KpA.

lzf.rysq11 t9 losiadaj4 wymagane certyfikaty unijne - gwarantuj4ce brak pylenia podczas pracy
(problem PMl0) ?

$2) Namocy wyzej wzrniar*owanych przepis6w - wnosimy o podanie danych kontaktowych (imiQ i
nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu) Urzgdnika kt6ry w zakresie powierzonych mrr
kompletencii nadzoruje realizacjg zadania wlasnego gminy okre6ionego w art 7 ust 1 pkt 3 Ustawy z
dnia 8-marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym @2.U.20fg.994 tj. z d;ia ZOtg.OS,24) ?
wnioskodawca ma na mysli zadania wlasne gminy w obszarze utrzynania czystosci i iorzqdku na terenie
gniay.

$2a) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. I lit a (zrmierzenia wladzy
U-stawodawczej) Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostgpie do informacji publiczn ei (D2,U.i016.1764 t!. z
2016,10.26) - wnosimy o udzielenie informacji kiedy planowane jeit kolejne posigpowanie
przet$gowe w tym obszarze.

Osnowa Wniosku:
wnioskodawca pozwala sobie zwr6cii uwagg Decydent6w, na wzmialkowane przepisy gdlz z nprzednio
uzyskiwanych przez wnioskodawca odpowiedzi *Tnika ie sytuacja rv tym ;bszarze - pozostawia
wiele do Zyczenia.
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, Ze Gminy/iVliasta lub jednostki organizacyjne, kt6rym pina
powierzyla *ypetniarie zadai twi4zanych z tym obszarem dzialalno6ci pubiicznej -;tsto-posiadsi{
przestrzaly park maszynowy, paliwo2erne pojazdy - powodujic€ olbrzf,/mi4 emisjg wt6rn4 - ' -

powstaj4c4 szczegdlnie - przy wykonlwaniu zadai zwi4zanych z cryszczeniem utic, etc.

Tynczasem.nowoczesne rozwi4zania - stosowane w Krajach najbardziej rozwinigtych w pojazdach
wykorzystujqcych zasilane sprgionym gazem ziemnym CNG luL skroplonym gazem ziemnym LNG -
charakteryzuje sig:
- durl czlstoscie spalitr
- nisk4 emisjq wt6rn4
- zmniejszonym poziomem halasu - dzigki temu czqsd pracy moina rrykonad wczeinie rano lub
p6inym wieczorem, unikajqc kork6w, a rie budzlc mieszkaric6w.

2



: 
* tl.li,.rk-. - :9 rydaje s& niezwykte.istotne - pozwataj{ nr d}ryGrsyfikacjt irddelzrpohzebowenia Kraju w paliwa _ zmni€jszag4c zaieznoSt'oi rofr, 

"ic
zainteresowani€ lym obszarem jest nie.tylko prawem are i obowi4zkiem ka2dego oblrvatera i podmiotu
bioracego udzial w funkcjonowaniu 2;rcia jubficznego i w oU"oci" !o"foOa."rym.

Pomimo, 2e nie wnioskujemy o informacjQ prz€tworzon4 w zakesie wymagaj4cym znacznych naklad6w
$ff, uzlsadnlamy nasze pltania stosownie do b,rzmienia art. 3 ust. t ptt. 

-t 
tisLwy o ao.igpi" ao 

-

informacji publicznej 
-- 

tym. ze przedmiorowa informacja oraz .*"rtui nu pOZr"irza pr6ba oowmalizacii
tego obszaru wydaje sig szczeg6lnie istotna z puaktu wiLnia rnt"r"ru ipor'."^"!;lJ';".ffi;;"'
staral sig powyZej udowodni6.

,, ' Petycja odrebna - procedowana w.trybie ustawy o petycjach (D2.U.20r 8.g70 tj. z dnia 2018.05. r0) -dla ulatwienia i znrniejszenia biurokracji aorqgzjm{.ji oo ,ini".;.r"jo Gorr.u. Ni" r".r to ra"r""i" t.yuJi, -

i:T-1::T{}*rtifikowac niniejsze pisma_jako dwa drodki jrar e _ wniosek o-""rony;utoi i --
oorgbnq petycJ$ oznaczon4 II - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkow*i, rodets
postgpowania. . ., s. 668; por. takze art, 12 ust. I komentowanej ustawy _ dosepne w sieci Intemet.

II.1) W.trybie Ustawy o petycjach (D2,U.2018.870 tj. z dnia2018.05.10) _ bior4c pod uwagg, D czyste
Srodowisko i zmni€jszenie tzw. emisji wt6rej aaleiy z pewno5ci4 do wartofci rymaga;a{"iiszczeg6lnej ochrony w imig dobra wsp6lnego, mieszczqcych sig w zakresie zaaa,n i foiiit"o";i
adresata petycji - wnosimy o:
Zaplanowanie postgpowania w trybie ustawy prawo zam6wieri publicznych, kt6rego przedmiotem bQdzie
modemizacja parku masrynowego z uwzglgdnieniem dl.wersyfriacj i wyiorzystyrvane go paliwa _ a co zztym idzie - zwigkszenie udziafu bardziej ekologicznych'paliw- typu -,t optonyg- zilmny, 

"tc.
OC4TViSCiC ABY NASZA PETYCJA NIE BYI-A W ZADNYM RAZIE I-ACZONA ZPOaNIASZ\M
trybem zam6rvienia nie musimy dodawac, ze jestesmy przekonani, iz postgpowanie ugdzie prowadzone z
uwzglgdnieniem zasad uczciwej konk.rencji - i o wyboize oferenta b9t4 dicydowai;Joynr,i *tur.", prr",
decydent6w k),leria zwiqzarLe inter alia z bezpieczelistwem or * 

""nu. 
'

II'2) Aby zachowad pernq jawnofd i transparentnosd dziaraf - wnosimy o opublikowanie tre{ci petycji
na stronie intertretowej podmiotu rozpatrujAcego petycjQ lub urzgdu !o obsluguj4cego (Adresalal'-'
na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jeOnoznaJne z wyraZeniimzgorly napublikacjg wszystkich danych. Chcemy aziatat w petni jawnie i transparentnie.

Dodatkowo - aby zachowai peln4iawnos6-i hansparcntnosc dziarania - przewidujemy publikacig wynik6w
wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w niszym portalu www-emina.ol 

- ' '

Wnioskodawca:
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$3) wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie $7 Rozporz4dzenia
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w spr;wie;rganizacji przyjmowania i iozpatrywania s. i
wniosk6w. (D--2. U. z dnta22 styczna2002 r. Nr S, poi. +6) - ni adres i_mail'efektlsrne_
ocryszczanie@samorzad.ol

$4) Wnosimy o to, aby odpowiedZ w przedmioci€ powyzs zych pW zlolotych na mocy art. 6 I
Konstfucji RP w zwi4zkt z art. 241 KpA, zostata udzielona - zwrotnie na adres e-mail ifektrrvne-
oczyszpzanie@samorzad.pl - stosownie do wytyaznych ustawy z dnia 5 *rzednia 2016 r. o-lugach
zaufania olaz identyfi kacji elektronicznej (D2.U,20i6. 1 579 dnia 2016.09.29)



Osoba Pnrlna
Szulc-Efekt sp. z o- o.
Prezes Zarz4du: Adam Szulc
ul. Poligonowa I
04-051 Warsawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 PLN
www,mrina.pl wwwsamorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. I Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 zdnia 2014.09.05) - osob4
reprezentuj4ca Podmiot wnosz4cy petycj g - jest Prezes Zarz4du Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozota zaWmoc4 Srodk6w
komunikacji etektronicznej - a wskazanym zwrohrym adresem poczty elektronicznej jest: efektnr.ne-
o cm szczznte@sarrtotzad..ol
Adrcsatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie idengrfikowalny za pomoc{
uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzgdu - adresu e-mail !

Komentarz do Wniosku:
Pomimo, iZ w rzeczonym wniosku powolujemy sig na art. 241 Ustauy z dnia 74 czptwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (D2.U.2016.23 tj. z dnta2016.01.07) - w nasz)'rn mniemaniu - nie
oznasza to,2e Urz4d p,owinien rozpatrywad niniejsze wnioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zaleinoSci od dokonanej interpretacji teSci pisma -
procedowai nasze wnioski - w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub
odpowiednio Ustawy o dostgpie do informacji publicmej (wynika to zazwyczaj zjego treSci i powolanych
podstaw prawnych).
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wnios€k moze byd jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako
optymalizacyjny w zwi qzk! z art.24l I<PA.
W naszych wnioskach/petycjach czgsto powolujemy sie na wzrniankowaay art. 241 KPA - scilicet:
"Pnedmiotem wniosku mog4 byd w szczeg6lnoSci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworz4d-no3ci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu2yciom, ochrony wlasno5ci, lepszego zaspokajania
potrzeb ludnoSci." - w sensie moZliwo5ci otwarcia prccedury sanacyjnej.
Kaidy Podmiot maj4cy styczno!;i zUrzgdem - ma prawo i obowiqzek - usprawniai struktury administracji
samorzedowej.
Zatem pomimo formy zewnQtr-anej - Decydenci mogq/powinni dokonad wlasnej interpretacji - zgodnie z
brzmiedem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosownajako synonim nazwy "Podmiot Wnosz4cy PetycjQ"
- w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1 195 z drua 2014.09.05)

Pozwalamy sobie r6wnieZ przypomniei, i€ ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy o doslqpie do informacji
publicznej " (...) Od osoby wykonuj4cej prawo do informacji publicznej nie wolno z,qdan \ykazania
interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwatifikowanyn podpisem
elellronicznym (w zal4czeniu stosowne pliki) - chod wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elekfonicznego nie powoduje bezprzedmiotowodci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277108. Podkre5lamy jednoczeSnie, iz przedmiotowy wniosek
traltujemy jako pr6bg usprawnienia organizacji dzialania Jednostek administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajania potrzeb ludnoici. Do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym
k*,alifikowanym podpisem elekhonicznym, zawiera on tak4 sam4 he6i, jak ta k6ra znajduje sig w
niniejszej wiadomo3ci e-mail. Weryfikacja podpisu i odcz,4anie pliku wymaga posiadania



oF'gramowani4 kt6re bez ponoszenia oplat, mozna uzyskai na stronach www podniotow - zgodnie z
ustawq, S\yiadczqcych usfugi certyfi kacyjne.

celem naszych wniosk6wjest - s€nsu rargo - usprawnienie, naprawa - na miarg istniejqcych moaiwosci -
fuokcjonowaniasrruktur Admidstracji publicznej - glownie rrGminachA,{iastach _ g,il":rk *y"id;
naszych wniosk6w - stan faktycany wym"gu ,r"r"rgiiu pro"rdur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rzgdowej - stan faktyczoyjest o wiele lepszy.

ZwEcamy uwagg, i.e Ustawodawca do tego stopnia stara siQ - poszerzyi spektrum mo2liwo6ci
por6r, nywania cen i wyboru r6znych oncji rynkowych oraz przeciwdziarai korupcji w administracji
Publicznej - 2E.rakazal w g6 ust.2 p!t.2 zarqcmikl.nr l do Rozporz4dzenia ereresa naay t,rinist dw z ania
l8 stycznia 201 I r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz.b. z dnia 20 sty cm)aZOit t.1- archiwizowanie, r6.wniez wszystkich niezam6wionych ofert, a co dopiero petycji i wniosk6w
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiemie, przyczyni sig z pewnoSci4 do-wigkszej rozwagi w
wydatkowaniu Srodk6w publicznych.
Duza iloSd powotl.wanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wi4ze sig z tlm, iE chcemy
unikn4c wyjarniania intencji i podstaw prarmych w rozmowach telefoniczny;h - c; rzad[o, alejednalq
ci4gle ma miejsce w przlpadku nieticznych JST.
JeZeli JST nie zgada siq z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceplowane przez JST.
Dobrc Petenta i jawnosd 2ycia publicznego jest naszym nadrzgdnym celem, dlatego staramy sig r6wnie2
upowszechniac zapisy ustawowe dotycz4ce wnioskowania. Kwesrie te Ustawodawca poatreliil i
uregulowal w art. 63 Konstltucji Rp: "Kardy ma prawo skladac petycje, Bnioski i skargi w interesie
publicznym, wlasnym lub innej osoby z. jej zgodq do organ6w wlaizy publicznej omz 

-<lo 
organizacji i

inst tucji spolecalych w zwiqzku z wykony,vanymi przez nie zadaniami zleconyili z za*resriaaniristracji
publicznej." oraz w art. 54 ust. I Konsqrtucji Rp "Kazdemu zapewnia sig wohok wyrazania swoich
poglqd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.,i

Pamigtajmy r6wniez o przepisach zawartych inter alia: w rrt. 225 KpA: ',$ 1 Nikt nie moie by6
naraiony na jekikolwiek uszczerbck lub zrrutr z powodu zloZeuia skargi rub wniosku arbo z powodu
dostsrcze_nia materialu do pubrikacji o znamionach skargi rub wnioskufiezeli dziarer w granicach
prawemdozwolonych. $ 2. Orgaay panstwowe, organyjednostek samorz4du terytorialnego i irure organy
samoz4dowe oraz organy organizacji spolecznych s4 obowiqzane przeciwdzialai hamowiniu krytyki-i "

innym rlzialaniom ograniczai4cym prawo do skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania inronnaJii - ao
publikacji - o znamionach skargi lub uniosku.,,
Eksperci NIK pisz4: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o u&ielenie informacji publicznej, liczba
skarg zlozonych do wsA, jak r6wniez liczba pozw6w zlozonych do sqd6w rejonowyctr, swiaaczyc moze o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawi do informacji iubliczne.l. z arugiei strony,
realizacjg tego prawa utrudniai4 podmioty zobowiqzane do petnej przejrzyitoSci swo;elo &i*i,nia poplz
Le]d9s]leruanie wymaganej informacji publicznej" leroo[A polontrolny Oostgpny wlieci tntemei: iev-
4101-09/20101. Mamy nadzieig, zrnienii powyhzq ocen9, by6 moirc nasz wniosek ihoi w niewielkim
stopniu - przyczyni sig do zwigkszenia tych wskajnik6w.
oczywi6cie - wszelkie ewentualne postgpowania - ogloszone przez JednostkE Adminishacji publiczncj -
bQdqce naslppstwem niniej szego wniosku - narezy przeprowai zi( 4odnie z rygorystyczrlmi zasadami
wydatkowania 5rodk6w publicznych - z uwzglqdnieniem stosowania zasad uticiwejroni'urencji,
przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, 2e do wniosku dol4czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanlm
podpisem elektronicznym. weryfikacja podpisu i odc4tanii pliku wymaga posiadania oprogramowania,
kt6re_bez ponoszenia oplat, mozna uzyskai na stronach WWW poamiotOw - zgodnie z usraw!,
Swiadczqcych uslugi certyfikacyjne.
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