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Klerownlk Jednostkt Samorzitdu Terytonalnego (dale] JST) - w rozumiemu art. 33 ust. 3 Ustawy z dma 8 marca 1990 r. osamorzCldzre 
gminnym (tJ. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 

Dane Podmiotu wnosz~cego petycj~ znajduj~ si~ ponlzej oraz w zalitczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podplsem elektronicznym -
stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j . Oz. U. z 2019 r. poz. 
162, 1590) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy 0 petycjach ( tj . Dz.U. 2018 poz. 870) 
Data dostarczenia zgodna z dyspozycjit art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznle identyfikowalny za posrednictwem adresu e-mail pod 
ktorym odebrano niniejszy wniosek/petycjE:. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu I nformacji Publicznej UrzE:du. 

W razie wettpl iwosci co do trybu jaki nalezy zastosowac do naszego pisma - wnosimy a bezwzgh~dne zastosowanie dyspozycji art. 222 
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego ( t.j . Oz. U. z 2020 r. paz. 256, 695) 

Preambufa Wniosku/Petycj i"': 
Celem niniejszego wniosku jest wspofdzialanie z Gmin~Miastem w zakresie corocznego wdrazana obowiqzkowych, wskazanych przez 
Ustawodawc~ srodkow poprawy efektywnoscl energetycznej - co nakazuje art. 6 Ustawy 0 efektywnosci energetycznej. 
Jednym z wymlenionych przez Ustawodawct: wzmiankowanych srodkow - jest realizacja przedsh::wzi~cla termomodernizacyjnego w 
rozumieniu ustawy a wspieraniu termomodernizacji " 
Podstawet naszego wniosku Set rowniez przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. a odpadach (t.j. Oz. U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-07) 

W szczeg61nosci - ex professo - fqczqc uzasadniony interes pro publico bono z naszym know-how pragniemy wspoMziaiac z Decydentami w 
podjc;:ciu dzialan w obszarze termomodern izacji z zastosowaniem pfyt styropianowych w technologli EPS, XPS, et c 
Oczywiscie poddamy sifi: wszelkim procedurom dotyczClcym wydatkowania srodk6w publicznych, zlozymy oferty optyma/izacyjne - zgodnie z 
art. 241 KPA, etc 

Ponadto: 
Ustawa a efektywnosci energetycznej ( t .j. Oz. U. z 2021 r. poz. 468.0z. U. 2016 paz. 831), naktada na Oecydent6w z Jednostek Sektora 
Administracji Publicznej - permanentne wdraianie "srodk6w poprawy efektywnosci energetycznej" - scilicet art. 6 tejze ustawy - jak 
plsallsmy powyiej - inter alia: ... real izacja przedslfi:wzifi:cia termomodernlzacyjnego 

Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do informacji publicznej (t.j. Oz. U. z 2022 r. paz. 
902.), Ustawy z dnia lllipca 20 14 r. 0 petycjach (tj. Oz. U. 2018 paz. 870) w zwiClZku z art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
post~powanja admlnistracyj nego (t.j . Oz. U. z 202 1 r. paz. 735 , 2052 ) - w kontekscie ustawy a odpadach (t.j. Oz. U. z 2022 r. paz. 699. 
2022-04-07), ustawy a utrzymaniu czystosci i porzqdku w gmlnach, ustawy a wspieraniu termomodernizacji i remontow oraz a centra lnej 
ewidencji emlsyjnosci budynkow, ustawy a efektywnosci energetycznej, wnosimy a udzlelenie informacjl publicznej, w przedmiocie: 

Osnowa Wniosku: 
§1 .1) Spisu punkt ow selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w.asciwych miejscowo dla terenu Gminy , danych 
kontaktowe Urz~dnika, kt6ry w zakresie powierzonych mu kompetencj i i zadan nadzoruje sprawy dot. wyzej wymienionych 

PSZOK'6w - scilicet: (Imi~ i nazwisko, adres do korespondencj i e-mail, tel. i stanowisko s.uzbowe Urz~dnika) 
§1.2) Rocznych ilosci zbieranych w PSZOK odpad6w styropianu czyl i EPS (budowlanego, z rozbiorek, ksztaltek ochronnych 
dla mebli, sprz~tu AGO) - wszystko za 2021 r . 
§1.3) Uzysk ania Informacji dot. dalszego zagospodarowania zebranych odpadow styropianu (kierowane do instalacji RIPOK 
- adres, lub kont akt do recyk lera). W szczegolnosci - i nteresujC\ nas losy strumienia. 
§1.4) Opisu zadan jakle gmlna wdrozy.a w ciC\gu ostatnich Slat w zakresle przedsi~wz i~l: termomodernizacyjnych. 
§1.5) Srodkow poprawy efektywnosci energetycznej w zakresie termomodernizacji, k tore wdraza Kierownik lST w 2022 r., 
zarezer wowanych na to srodkow finansowych oraz stanu realizacj i t ego przedsi~wzi~cia termomodernizacyjnego z 
informacjC\ 0 korzystaniu z technologii ocieplen EPS, XPS. 

*Petycja odrfi:bna: 
Wnosimy petycjf: do Kierownika JST a umleszczenie na Oficjalnej Stronle WWW Gmlny lub w BIP - Infografiki PSPS a postfi:powaniu z 
odpadami EPS (styropianu). (infografika dostarczona przez Zamawlaj itcego) - vide za'i\cznik. 

Zdaniem wnoszqcego - niniejsze pismo nalezy go procedowac dwutorowo w trybie ustawy a petycjach i ustawy a dostE:ple do Inf. publlcznej 
- dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i procedur biurokratycznych wniosek i petycj~ przesylamy en-bloc - w jednym pismie. 

*Nie jest to tqczenie tryb6w - zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne - wniosek i odn~bnet petycj~ - vide - J. 
Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postE:powania .. . , S. 668; por. takie art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostE:pne w 



sieci Internet. 
W razie wqtpliwosci co do trybu jaki naleiy zastosowac do naszego plsma - wnosimy 0 bezwzgh;:dne zastosowanle dyspozycji art. 222 
Ustawy z dnra 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego ( t.j . Oz. U. Z 2020 r. poz. 256, 695) 

Aby zachowae pe~n~ jawnose i transparentnose dZiafan w trybie art . 8 Ustawy 0 petycjach - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatrujCl,cego petycj~ lub urz~du go obs~uguj&.cego (Adresata) - na co petycjodawcy niniejszym wyrazajq 
zgod~. 
Chcemy dzia'ae w pe~ni jawnie i transparentnie. 

Korespondujqc z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 0 dostE:pie do informacji publicznej ( t.j. Oz. U. 2022 poz. 902) - zdaniem 
wnioskodawcy - dane te powinny bye ad hoc dost~pne w Urz~dzie - I ich kompletacja nle wymaga dzlalan zwlCl,zanych z d'ugotrwatym ich 
przetwarzaniem oraz dane te wydajCl, siE: szczegolnie istotne z punktu widzenia interesu pubiicznego pro publico bono - nawiCl,zujqc 
osnowy powyiszego wniosku . 

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania S. i wnioskow. (Oz. U. z dnra 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -
poczty elektronicznej: termomodernizada@samorzad.pj r srodowlsko@QroducencistyroQianu.p'! 
§8) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyiszych pytan i petycji zfoionych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w zwiqzku z art. 
241 KPA, zosta'a udzielona - zwrotnie na adres termomodernizada@samorzad.Rl i srodowisko@Qroducencisty!QP.ianu .P.:l 

§9) Wniosek zostaf sygnowany bezplecznym, kwaiifikowanym podpisem elektronicznym - stosownle do wytycznych Ustawy z dnia 5 
wrzesnia 2016 r. 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 

Wsp6'wnioskodawca: 
Polskie Stowarzyszenie Producent6w Styropianu 
ui. Pulawska 72 10k. 1 
02-603 Warszawa 
srodowisko@QroducencistyroQianu.P.:l 

Wspotwnioskodawca: 
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt sp. z O. O. 

Prezes Zarzqdu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
nr KRS: 0000059459 
Kapital Zakladowy: 222.000,00 pIn 
www.gmina.P.:l www.samorzad.Rl 

Zwyczajowy komentarz do Wniosku: 

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawle - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej 
Jednostki i przypisanego do odnosnego Organu . 
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycjq art . 1 ; 8 ustawy 0 dost~pie do Informacji pubiicznej - stanowiqc ;nformacj~ pewnq i 
potwierdzonq - jednoznacznie oznacza adresata petycWwniosku. (Oznaczenie adresata petycji/wniosku) 
Pomimo, ii w rzeczonym wniosku powofujemy siE: na art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego 
(t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) - w naszym mniemaniu - nie oznacza to, i.e Urz~d powinien rozpatrywae niniejsze wnioski w trybie 
KPA - nalei.y w tym przypadku zawsze stosowae art . 222 KPA. 
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zaleinosci od dokonanej interpretacji tresci pisma - procedowae nasze wnioski - ad exemplum 
w trybie Ustawy 0 petycjach (Oz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy 0 dostl:;:pie do informacji publicznej (wynika to 
zazwyczaj z jego tresci i powotanych podstaw prawnych) - lub stosowae art. 222KPA 
Zatem - wg . Wnioskodawcy niniejszy wniosek moie bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w zwiqzku z art. 241 
KPA. 
W naszych wn;oskach/petycjach cz~sto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku mog~ bye w 
szczeg61nosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnlenia praworzqdnosci, usprawnlenia pracy 1 zapobiegania naduzyciom, ochrony 
wlasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie moiliwoscl otwarcla procedury sanacyjnej. 
Kazdy Podmiot majqcy stycznose z Urz~dem - ma prawo i obowiqzek - usprawniae struktury administracji samorzCl,dowej i kaidy Podmiot 
bez wyjqtku ma obowlqzek walczye 0 lepszq przyszfose dla Polski. 
Zatem pomimo formy zewnE:trznej - Oecydenci mogcVpowinnl dokonae wfasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmlot Wnoszctcy PetycjE:" - w rozumieniu art. 
4 ust. 4 Ustawy 0 petycjach (Oz .U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 

Pozwalamy soble rowniez przypomniee, ie ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej " ( ... ) Od osoby wykonujCl,cej 
prawo do informacji publicznej nle wolno iCl,dae wykazanla interesu prawnego lub faktycznego. 

Wnioskodawca - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w za'ctczeniu stosowne 
pliki) - choe wedfug aktualnego orzecznlctwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje bezprzedmlotowosci wniosku, stosownle do 
orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie I aSK 1277/08. POdkreslamy jednoczesnie, Ii: przedmiotowy wniosek 
traktujemy jako pr6b~ usprawnienia organizacji dziatania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb 
ludnosci. Do wniosku dofCl,czono plik podpisany bezplecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on takq samq trese, jak ta 
kt6ra znajduje si~ w niniejszej wiadomosci e-mail . Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posladania oprogramowanla, ktore bez 
ponoszenia optat, mozna uzyskae na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawitJ swiadcz.ctcych ustugi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosk6w jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miar~ istniejCl,cych moi:liwosci - funkcjonowania struktur 
Administracji Publicznej - g/ownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych wnioskow - stan faktyczny wymaga wszcz~cia 
procedur sanacyjnych. 

W lednostkach Pionu Administracji Rzi\dowej ~ stan faktyczny jest 0 wiele lepszy. 



Zwracamy uwag~, i.e Ustawodawca do tego stopnia stara si~ - poszerzye spektrum moi.liwosci porownyw~nia cen 1 wyboru roi.nych opcji 
tynl~owych oraz przeciwdzialae korupcj i w Administracji Publicznej - i.e nakazat w §6 ust. 2 pkt. 2 zal'tcznrka nr 1 do Rozporz'tdzen la 
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, ( ... ) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r. ) -

. arch iwizowanie, rowniei. wszystkich niezamowionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt 
niemlernle, przyczynl sl~ z pewnosciq do wi~k5zej rozwagl w wydatkowanlu srodkow publicznych. 
Dui.a ilose powolywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wiqi.e si~ z tym, i.e chcemy uniknqe wyjasniania in tencji i podstaw 
prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ci~ le ma miejsce w przypadku nielicznych JST. 
Jeieli JST nie zgada si~ z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane przez JST. 
Dobro Petenta I jawnosc zycia publicznego jest naszym nadrzE;;dnym ce lem, dlatego staramy si~ r6wnlei. upowszechnlac zaplsy Ustawowe 
dotyczqce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkresm i uregu10waf wart. 63 Konstytucji RP: "Kai.dy rna prawo skladac petycje, 
wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej zgod't do organow wladzy publicznej oraz do organizacji i instytucji 
spolecznych w zwiq,zku z wykonywanymi przez nle zadaniaml zleconymi z zakresu adrnin lstraeji publicznej ." oraz wart. 54 ust. 1 
Konstytueji RP "Kaidemu zapewnia si~ wolnose wyrai.ania swoich poglqdow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji." 

PamlE;;tajmy rownlei: 0 przeplsach zawartych Inter alia: w art. 225 KPA : "§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek 
lub zarzut z powodu zJozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do publikacji 0 znamionach skargi lub 
wniosku, jezeli dzialal w granieach prawem dozwoJonych . § 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorz'tdu terytoria lnego i inne 
organy samorzqdowe oraz organy organizacji spofecznych Sq obowiqzane przeciwdzialac hamowaniu krytyki i innyrn dzialanlom 
ograniczajqcym prawo do skladania skarg i wnioskow tub dostarczania in forrnacj i - do publikacji - 0 znamionach skarg i lub wniosku." 
Jesli do przedmiotowego wniosku dolqczono petycj~ - nalei.y uznae, ie Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy 0 petycjach ( tj. Dz.U. 2018 
poz. 870) - osobq reprezentujqca Podmiot wnoszqCY petycj~ - jest Prezes Zarzqdu wskazany w stopce 
*Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja nlniejsza zost aJa zlozona za pomocq, srodk6w komunikacji elektronlcznej - a 
wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej Adresata ujawniona w SIP i z SIP pozyskana przez 
wnioskodawc~petycjodawc~, etc 
Adresatem Petycjl - jest Organ ujawniony w komparycjl, 
Kierownik Jednostki Samorz'tdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0 samorzqdzie gminnym 
Eksperci NIK piszq : "Niewielka [iaba skladanych wnioskow 0 udzielenie informacjl publicznej , liczba skarg zloi.onych do WSA, jak rowniei: 
liczba pozwow z/oionych do sqdow rejonowych, swiadczye moi.e a braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do 
informacji publicznej . Z drugiej strony, real izacj~ tego prawa utrudniajq podmioty zobowiqzane do peinej przejrzystoscl swojego dZialanla, 
poprzez nieudostE;:pnianie wymaganej info rmacji publicznej" [Protok61 pokontrolny dost~pny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010J. Mamy 
nadziej~, zmienic powyi.szCl, ocen~, bye moi.e nasz wnlosek choe w niewielkim stopniu - przyczyni sit: do zwi~kszenia tych wskainikow. 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYtA W ZADNYM RAZIE tACZONA Z POZNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamowienia nie musimy 
dodawac, i.e mamy nadziejE;:, Ii. wsze!kie PostE;;powania bt:dq prowadzone z uwzgl~dnieniem zasad uczciwej konkurencji - i 0 wyborze 
oferenta b~dCl, decydowae jedynie ustalone przez decydentow kryteria zwi'tzane inter alia z parametrami ofert oraz cenq. 

Oaywiscie - wszelkie ewentualne post~powania - ogloszone przez Jednostk~ Administracj i Publicznej - bE;;dqce nast~pstwem niniejszego 
wniosku - na1ei.y przeprowadzie zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania srodkow publicznych - z uwzgl~dnieniem stosowania 
zasad uczciwej konkurencj i, przejrzystosci i transparentnosci - zatern w pelni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, ie do wniosku do/qezono plik podpisany kwa lifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu i 
odczytanie pliku wymaga posJadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia oplat, rnoi.na uzyskae na stronach WWW podmiotow - zgodnie 
z ustawq, swiadczqcych uslugi certyflkacyjne. 
* - nlepotrzebne - pominqc 
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