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• Inicjatywa - jawnose - transparentnose - wszyscy mamy obowiqzek zmieniae Gminy na
Lepsze-czystsze-powietrze ,docx (~150 KB)
• Inicjatywa - jawnose - transparentnosc - wszyscy mamy obowiqzek zmieniae Gminy na
Lepsze-czystsze-powietrze,docx,xades (~12 KB)
Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art, 33 ust, 3 Ustawy
o samorzqdzie gminnym (Dz,U,2018,994 tj , z dnia 2018 ,05,24)
Dane wnioskodawcy/wspolwnioskodawcy znajdujq si~ ponizej oraz - w zalqczonym pliku
sygnowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym
certyfikatem - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r, 0 uslugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz,U,2016,1579 dnia 2016,09,29) oraz przepisow art, 4 ust. 5
Ustawy 0 petycjach (Dz,U,2014,1195 z dnia 2014,09,05) (Dz,U,2014,1195 z dnia 2014,09,05)Data dostarczenia - zgodna z dyspozycjet art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz.U.2018.1025 tj. z dnia 2018.05.29)
Preambula Wniosku:
Art, 7 ust. 1 pkt, 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r, 0 samorzqdzie gminnym (Dz ,U,2018,994 tj, z
dnia 2018,05,24) - nakazuje Wojtom/Burmistrzom/Prezydentom - w ramach zadan wlasnych dbac 0 utrzymanie czystosci na terenie Gminy, Tymczasem jak wynika z naszych poprzednich
akcji wnioskowania - ilose skarg mieszkancow na ten obszar wypelniania zadan publicznych - z
roku na rok rosnie,
Jak wynika z odpowiedzi na nasze poprzednie akcje wnioskowania - park maszynowy w Gminach
jest przestarzaly z duza emisjq wtornq pylow PM10, etc,
W opinii Wnioskodawcy :
Ostatnie dzialania sfer rzqdowych - w skali macro - zmierzajqce do ograniczenia
zanieczyszczenia srodowiska - Sq bardzo ciekawe i kompleksowe - jednakze - w opinii
wnioskodawcy - w skali micro (Gminy/Miasta) nie zawsze - Sq w stanie sprostae oczekiwaniom
mieszkancow w tej mierze, W miastach takich jak Krakow, czy Rybnik - sytuacja jest
dramatyczna - 0 czym informujq media oraz wszelkiego rodzaju zestawienia unijne,
Ustawodawca stara si~ zmienie ten stan faktyczny - choeby poprzez Ustaw~ z dnia 11
stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317 z
2018.02.07).
Dzi~ki przepisom przedmiotowej ustawy - po uplywie przewidzianego vacatio legis - znacznie
wzrosnie udzial pojazdow elektrycznych oraz pojazdow nap~dzanych gazem ziemnym w
ramach floty pojazdow wykorzystywanych przez Gmin~/Miasto do realizacji zadan
publicznych.
Dlatego troskq kaidego Obywatela oraz Podmiotu gospodarczego - zajmujqcego si~ ex professo
rzeczonq problematykq powinno bye promowanie ekologicznych rozwiqzan w tym obszarze,
Natomiast na Decydentach ciqzy obowiqzek wybrania rozwiqzan najbardziej efektywnych z
punktu wydatkowania publicznych pieni~dzy i zachowania zasad uczciwej konkurencji.
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Pro forma - pozwalamy sobie przytoczyc - wszystk im dobrze znany - odp owie dni zapis
Konstytucj i RP:
Art. 74. Ochrona srodowisk a j ako obowiqzek wtad z publicznych
1. Wladze publiczne prowadzct polityk~ zapewniajctcct bezpieczenstwo ekologiczne
wspolczesnemu i przyszlym pokoleniom.
2. Och r ona srodowiska j est obo wiqzkiem wlad z publicznych.
3. Kazd y ma pra wo do informacji 0 stanie i ochron ie srodowiska.
4. Wladze publiczne wspierajct dzialania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu
srodowiska.

W zwiqzku z powyzszym:
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP , w tryb ie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dn ia 6 wrzesn ia 0
dost~pie do informacji publ icznej ( Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26 ) wnosimy 0 udzielenie
info rmacji publ icznej w przedm iocie - wyszczeg61nienia parku maszynowego przeznaczonego do zadan oczyszczania Gminy. (pojazdy, rok produkcji, dmc dopuszczalna masa calkowita, etc .)
W prz ypadku jesli te zadan ia lezq w zakres ie kompetencji Jedn ostki Organi zacyjnej, na ktorq
Gmi na delegowa ta rzeczone kompetencje - wno simy 0 przes tanie nini ej szego wniosku do
przed m iotowej Jednostki - co moie nastqpic in ter alia na podstawie art. 65 KPA.
ezy maszyny te posiadajq wymagane ce rtyfikaty unij ne - gwarantujqce brak pylenia podczas
pracy (prob lem PIV11 0) ?
§2) Na mocy wy zej wzmiankowanych przepisow - wnosimy 0 podanie danych kontaktowych
(imiE;l i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu) UrzE;ldnika kt6ry w zakresie
powierzonych mu kompetencji nadzoruje recilizacjE;l zadania wlasnego gminy
okreslonego wart. 7 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorzetdzie
gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) ?
Wnioskodawca ma na mysli zadania wlasne gm iny w obsza rze utrzyman ia czystosci i porzqd ku
na terenie gm iny .
§2a ) Na mocy art. 61 Konstytucj i RP, w t rybie art. 6 ust . 1 pkt. 1 lit a (zamierzenia wladzy
Ustawodawczej) Ustawy z dnia 6 wrzesnia 0 dostE;lpie do informacji publicznej
(Dz.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26) - wnosimy 0 udzielenie informacji kiedy planowane
jest kolejne postE;lpowanie przetargowe w tym obszarze.

Osn owa Wniosku :
Wnioskodawca pozw ala sobie zwrocic uwag~ Decydento w, na wz m iankowane przepisy gd yz z
uprzednio uzyskiwanych przez Wnioskodawc:E;l odpowiedzi wynika ze sytuacja w tym
obszarze - pozostawia wiele do zyczenia.
Z otrzymanych odpowiedzi wynika, ie Gminy/Mi.asta lub jednostki organizacyjne, ktorym
gmina powierzyla wypelnianie zadan zwietzanych z tym obszarem dzialalnosci
publicznej - CZE;lsto posiadajet przestrzaly park maszynowy, paliwozerne pojazdy powodujetce olbrzymiet emisjE;l wtornct - powstajctcet szczegolnie - przy wykonywaniu
zadan zwietzanych z czyszczeniem ulic, etc.
Tymczasem nowoczesne rozwietzania - stosowane w Krajach najbardziej rozwiniE;ltych
w pojazdach wykorzystujctcych zasilane spr~zonym gazem ziemnym eNG lub
skroplonym gazem ziemnym LNG - charakteryzujct siE;l:
- duzet czystosciet spalin
- niskct emisjet wtornet
- zmniejszonym poziomem halasu - dziE;lki temu cZE;lsc pracy mozna wykonac wczesnie
ranD lub poznym wieczorem, unikajetc korkow, a nie budzetc mieszkancow.
- w skali makro - co wydaje siE;l niezwykle istotne - pozwalajct na dywersyfikacjE;l
:hodel zapotrzebowania Kraju w paliwa - zm niejszajetc zaleznosc od ropy, etc
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Zainteresowanie tym obszarem jest nie tylko prawem ale i obowi<tzkiem kazdego Obywatela
i po~miotu biorctcego udziat w funkcjonowaniu zycia publicznego i w obrocie
gospodarczym.

Pomimo, ze nie wnioskujemy 0 informacj~ przetworzonq w zakresie wymagajqcym znacznych
naklad6w pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Usta wy
o dost~pie do informacji publicznej - tym, ze przedmiotowa informacja oraz ewentualna
pozniejsza proba optymalizacji tego obszaru wydaje si~ szczegolnie istotna z punktu widzenia
Interesu Spolecznego - co wnioskodawca staral si~ powyzej udowodnic.

II - Petycja Odr~bna procedowana w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia
"OrB. 5.10) - dla u wienia i zmniejszenia biurokracji dolqczamy jq do niniejszego wniosku. Nie
jest to Iqczenie tryb6w - zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne wniosek oznaczony jako I i odr~bnq petycj~ oznaczonq II - vide - J. Borkowski (w :) B.
Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post~powania ... , s. 668; por. takze art. 12 ust. 1 komentowanej
ustawy - dost~pne w sieci Internet.
IL1) W trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - bior<tc pod
uwag~, ii czyste srodowisko i zmniejszenie tzw. emisji wtorej naleiy z pewnosci<t do
wartosci wymagajctcych szczegolnej ochrony w imi~ dobra wspolnego, mieszcz<tcych
si~ w zakresie zadan i kompetencji adresata petycji - wnosimy 0:
Zap lan owanie post~powania w trybie Ustawy prawo zam6w ien publicznych, kt6rego
przedmiotem b~dzie modernizacja parku maszynowego z uwzgl~dnieniem dywersyfikacji
wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwi~kszenie udzialu ba rdziej ekologicznych paliw
- t yp u - skroplony gaz ziemny, etc.
Oczywiscie ABY NASZA PETYCJA NIE BytA W ZADNYM RAZIE tJ\CZONA Z POZNIEJSZYM trybem
zam6wienia nie musimy dodawac, ze jestesmy przekonani, iz post~powanie b~dzie prowadzone
z uwzgl~dnieniem zasad uczciwej konkurencji - i 0 wy borze oferenta b~dq decydowac jedynie
ustalone przez decydent6w kryteria zWiqzane inter alia z bezpieczenstwem oraz cena.

II.2) Aby zachowac petnctjawnosc i transparentnosc dziatan - wnosimy 0
opublikowanie tresci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatruj<tcego petycj~
lub urz~du go obstuguj<tcego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0
petycjach - co jest jednoznaczne z wyraieniem zgody na publikacj~ wszystkich
danych. Chcemy dziatac w petni jawnie i transparentnie.
Dodatkowo - aby zachowac pelnq jawnosc i transparentnosc dzialania - przewidujemy
publikacj~ wynik6w wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi - w naszym portalu
~gmina·Rl

§3) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7
Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosk6w. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) na adres e- mai l efekty.wne-oczy.szczanie@samorzad.pJ
§4) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan zlozonych na mocy art. 61
Konstytucji RP w zwiqzku z art. 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail
efekty.wne-oczy.szczanie@samorzad.RI - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 wrzesnia
2016 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z

O. O.
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Prezes Zarzqdu: Adam Szu lc
ul, Po li gonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy: 222,000,00 PLN
www.gmina.P-l www,samorzad ,P-l
Dodatko we in formacj e :
Stosownie do art, 4 ust. 2 pk t, 1 Ustawy 0 petycjach (Dz,U,20 14,1195 z dnia 2014,09,05) osob q reprezentujqca Podmiot wnoszqcy petycj~ - jest Prezes Zarzqdu Adam Szul c
Stosown ie do art , 4 ust. 2 pkt. 5 ww , Ustawy - pety cja niniejsza zostala zloiona za pomocq
srod kow komu nikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektroniczn ej
jest: efek tywn e-oczyszcza ni e@samorz ad, pJ
Ad resa t em Pety cj i - j est Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny
za pomocct uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du - adresu e-mail !

Kome ntarz do Wn iosku:
Pom imo, iz w rzeczonym wn iosku powolujemy si~ na art. 241 Ustawy z dn ia 14 czerwca 1960 r,
Kodeks post~powania admin istracyjnego (D z, U,20 16,23 t,j, z dn ia 2016,01.07) - w naszym
mnieman iu - nie oznacza to, ze Urzqd powinien rozpatrywae niniejsze wnios ki w trybie KPA
W op inii Wnios koda wcy Urzqd powinien w zaleinosci od dokonanej interpretacji tresci pisma
procedowae nasze wnioski - w trybie Ustawy 0 petycjach (Dz ,U,2014 ,11 95 z dnia 2014.09,05)
lub odpo wiednio Ustawy 0 dos t ~p i e do informacj i publicznej (wyn ika to zazwyczaj z j ego tresci i
po wola nych podstaw pra wnych).
Zate m - wg . Wni oskodawcy niniejszy wn iosek moze bye jedynie fa kultatywnie roz patrywany jako optymalizacyjny w zwiqzku z art. 241 KPA.
W naszych w nioskach/petycjach cz~s to powolujem y sie na wzm iankowan y art. 24 1 KPA scil icet: "Przedm iotem w niosku mogq bye w szczegolnosc i sprawy ulepszen ia organizacji,
wzmocnienia praworzqd nosci, usprawnienia pracy i zapob iegania nadu zyciom , ochrony
w lasnosci , lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. " - w se nsie m oili wosci otwarcia procedu ry
sanacyjnej.
Kazdy Podmiot majqcy stycznose z Urz~dem - ma prawo i obowiqzek - usprawniae struktury
adm inistracji samorzqdo wej .
Zatem pom imo form y zewn~trznej - Decydenci mogqjpowinni dokonae wlasnej interpretacji
zgod nie z brzmieniem art. 222 KPA.
Nazwa Wn ioskodawca - j est dla upro sz czenia stosowna j ako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy
Petycj~" - w rozumieniu art . 4 ust. 4 Ustawy 0 pet ycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014,09.05)
Poz walamy sobie rowniez przypomniee, ze ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dost~pie do
informacji publicznej " ( ... ) Od osoby wykonujqcej prawo do informacj i publ icznej nie wo lno
iqdae wyka zan ia interesu pra wnego lub faktycznego.
Wnioskodawca - pro fo rma podpisal - niniejszy wn iosek - bezpiecznym kwalifikowa nym
podpisem elektron icznym (w zalqczeniu stosowne pliki) - choe wedlug aktualnego orzecznict wa
brak podpisu elektronicznego ni e po woduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosow nie do
orzeczenia: Nacze lneg o Sqdu Admin istracyjnego w Warszaw ie I OSK 1277/ 08. Podkresl am y
jedn oczesnie, ii przedmiotowy wniosek traktujemy j ako prob~ usprawnienia organizacj i
dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w ce lu lepszego zaspokajania potrzeb ludn osci.
Do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowan y m podpisem elektronicznym ,
zawiera on takq samq trese, jak ta ktora znajduje si~ w niniejszej wiadomosci e-ma il.
Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadan ia oprog ramowania, ktore bez
ponoszenia oplat, moina uzyskae na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawq,
swiadczqcych uslugi certyfikacyjne.
Ce lem na sz ych wnioskow jest - sensu larg o - uspl-awnien ie , naprawa - na mia rE; istniejqcych
mozliwo sci - funkcjono wania struktu r Adm inis t ra cji Publi cz nej - glow ni e w Gminach/ Miasta ch
415
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gdzie jak wynika z naszych wnioskow - stan faktyczny wymaga wszcz~cia procedur
san'lcyjnych.
W Jednostkach Pionu Administracji Rzqdowej - stan faktyczny jest

0

wiele lepszy.

Zwracamy uwag~, ze Ustawodawca do tego stopnia stara si~ - poszerzye spektrum mozliwosci
porownywania cen i wyboru r6inych opcji rynkowych oraz przeciwdzia!ae korupcji w
Administracji Publicznej - ze nakazal w §6 ust. 2 pkt. 2 zalqcznika nr 1 do Rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r . w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ( ... ) (Dz.
U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniei wszystkich niezamowionych ofert, a co
dopiero petycji i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niem iernie, przyczyni si~ z
pewnosci q do wi~kszej rozwagi w wydatkowaniu srodkow publicznych.
Duza ilose powolywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wiqze si~ z tym, ze
chcemy uniknqe wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co
rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.
Jeieli JST nie zgada si~ z powo!anymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy
prawne akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnose zycia publicznego jest naszym nadrz~dnym celem, dlatego staramy si~
rowniez upowszechniae zapisy Ustawowe dotyczqce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca
podkresli! i uregulowal wart. 63 Konstytucji RP : "Kazdy ma prawo skladae petycje, wnioski i
skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgod q do organow wladzy
publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zWiqzku z wykonywanymi przez nie
zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz wart. 54 ust. 1 Konstytucji RP
" Kazdemu zapewnia si~ wolnosc wyrazania swoich poglqdow oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji."
Pami~tajmy rowniez 0 przepisach zawartych inter alia: wart. 225 KPA: n§ 1. Nikt nie moze
bye narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub
wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do publikacji 0 znamionach skargi lub
wniosku, jezeli dziatat w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy panstwowe,
organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz organy organizacji
spolecznych Sq obowiqzane przeciwdzialac hamowaniu krytyki i innym dzialaniom
ograniczajqcym prawo do skladania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji
- 0 znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skladanych wnioskow 0 udzielenie informacji publicznej,
liczba skarg zloionych do WSA, jak rowniei liczba pozwow zlozonych do sqdow rejonowych,
swiadczyc moze 0 braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji
publicznej. Z drugiej strony, realizacj~ tego prawa utrudniajq podm ioty zobowiqzane do pelnej
przejrzystosci swojego dzia!ania, poprzez nieudost~pnianie wymaganej informacji publicznej"
[Protokol pokontrolny dost~pny w sieci Internet: LBY-4101 - 09j2010). Mamy nadziej~, zmienic
powYZSZq ocen~, bye moze nasz wniosek choc w niewielkim stopniu - przyczyni si~ do
zwi~kszenia tych wskaznikow.
Oczywiscie - wszelkie ewentualne post~powania - ogloszone przez Jednostk~ Administracji
Publicznej - b~dqce nast~pstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie z
rygorystycznymi zasadami wydatkowania srodkow publicznych - z uwzgl~dnieniem stosowan ia
zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku do!qczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, ktore bez ponoszenia oplat, mozna uzyskae na stronach WWW podmiotow zgodnie z ustawCl., swiadczqcych uslugi certyfikacyjne.
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