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Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP 
w zwiClzku z art. 241 Ustawy Kodeks Post~powania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 
2052) 
Inicjatywa - Watwiajmy Proces Inwestycyjny - dbajmy 0 Inwestorow -
Zmieniajmy Gminy na Lepsze <mapy-interaktywne@samorzad.pl> 

<adresat.urzad@samorzad.pl> 

<dwnik@nlk.gov.pl> 

2022-12-05 15:42 

WebMail 

• Inicjatywa - Dbajmy 0 usprawnienie procesu inwestycyjnego - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na Lepsze.docx 
(",24 KB) 

• Inicjatywa - Dbajmy 0 usprawnienie procesu inwestycyjnego - Wszyscy Zmieniajmy Gminy na 
Lepsze.docx.xades ("'12 KB) 

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (tj. Oz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) 

Oane Podmiotu wnoszqcego petycj~ znajdujq si~ poniiej oraz w zafqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym 
podpisem 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 przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy 0 petycjach ( 
tj. Oz.U. 2018 poz. 870) 
Oata dostarczenia zgodna z dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycjl - jednoznacznie identyfikowalny za 
posrednictwem adresu e-mail, pod ktorym odebrano niniejszy wniosek/petycj~. Rzeczony adres e-mail uzyskano z 
Biuletynu Informacji Publicznej Urz~du. 

W razie wqtpliwosci co do trybu jakl nateiy zastosowac do naszego pisma - wnosimy 0 bezwzgl~dne zastosowanie 
dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego ( t.j. Oz. U. z 2020 r. 
poz. 256, 695) 

Preambufa Wniosku/Petycji*: 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych 
ustaw (Oz. U. z 2020 r. poz. 782) wprowadzita istotne zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 ptanowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Oz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.) - stopniowo naktadajqc na samorzqdy 
obowiqzek tworzenia danych przestrzennych dla aktow planowania przestrzennego (APP) oraz ich udost~pniania za 
pomocq ustug sieciowych (wyszuklwania, przeglqdania i pobierania). 

Tymczasem kiedy pytalismy kilka lat temu 0 stan faktyczny w Gminach - zwiqzany ze stopniem zaawansowania 
prac nad udost~pnieniem wzmiankowanych danych przestrzennych za pomocq uslug sieciowych - okazato si~, ie 
jak zwykle w Gminach - jest bardzo duie spektrum i rozbieinosci w zaawansowaniu prac. 
POCZqwszy od Gmin, ktore w stopniu bardzo zaawansowanym uruchomity usfugi sieciowe, spetniajqc nawet a priori 
przepisy ustawowe - skor1czywszy na gminach, ktore w trybie Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej -
udzielaty informacji (jak wynika przynajmniej z kontentu odpowiedzi) swiadczqcych 0 catkowitej nieznajomosci 
tematu i podstawowych zagadnien z tym zWiqzanych - sic' a co za tym idzie 0 zerowym stopniu zaawansowania 
prac nad tym zagadnieniem. 

Olatego biorqc pod uwag~ powyisze, oraz uzasadniony spoJecznie - interes pro publico bono, wnosimy: 

Osnowa Wnlosku: 
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 6 
wrzesnia 0 dost~pie do informacji publicznej (t.j. Oz. U. z 2022 r. poz. 902) 0 udzielenie informacji publicznej w 
przedmiocie stopnia zaawansowania prac nad zapewnieniem bezposredniego dost~pu do danych przestrzennych 
dla APP i ich zbior6w za pomocq ustugi pobierania WFS, ktorego wymaga Ustawodawca zgodnie z przyj~tym vacatio 
legis ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Oz. U. z 2022 r. poz. 
503, 1846) w zwiqzku z przepisami Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz niektorych innych ustaw (Oz. U. z 2020 r. poz. 782). 

Ola utatwienia sporzqdzenia klarownej odpowiedzi - porownywalnej w skali makro - wnioskodawca proponuje, aby 
rzeczony stan zaawansowania iqdany powyiszym wnioskiem - Urz~dnicy - w stosownej odpowiedzi - oszacowali w 
skali od 0 do 100%. 

przy czym oczywiscie 100% to zapewnienie bezposredniego dost~pu - na dzien zloienia przedmiotowego wniosku -
do danych przestrzennych APP i ich zbiorow za posrednictwem ustugi pobierania WFS dla wszystkich 
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obowiqzujqcych w gminie aktow planowania przestrzennego. 

Nie ulega wqtpliwosci, ie Gminy zapewniajqc bezposredni dost~p do danych przestrzennych aktow planowania 
przestrzennego b~dq optymalizowae lokalny proces inwestycyjny, co przyczyni si~ do ulepszenia organizacji, 
wzmocnienia praworzqdnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania naduiyciom, ochrony wtasnosci, lepszego 
zaspokajania potrzeb ludnosci - scilicet zaspokojq art. 241 KPA, na ktory tak cz~sto powotujemy si~ w zwiqzku z 
naszymi wnioskami. 

Wszystko oczywiscie ma bye wykonane - jak zwykle za pieniqdze Podatnikow - zatem tym wi~kszy niepokoj 0 to 
czy nasze pieniqdze zostanq w tym przypadku racjonalnie wydatkowane - a koncowym efektem b~dzie to, ie do 
danych przestrzennych zostanie zapewniony bezposredni dost~p online, co umoiliwi ich analizowanie i 
przetwarzanie w zestawieniu z danymi z obszaru catej Polski i UE. 

Przez dtugi czas 0 dane tego typu trzeba by to wnioskowac, co znacznie wydtuiato proces inwestycyjny. Obecnie 
osoby fizyczne i podmioty, kt6re wykonujq rekonesans - badajqc tereny, przygotowujqC plany inwestycyjne i 
pozyskujqc tereny pod zabudow~ - zgodnie z intencjami ustawodawcy, rzeczone dane b~dq mogty pobierac i 

analizowac online. 

Tyle de iure ( ... ) , ale jak to na ogol bywa - w empirii zwykle w Gminach - napotyka si~ na wiele trudnosci - 0 czym 
swiadczy np. bogata judykatura dot. zapewnienia bezposredniego dost~pu przez Gminy do danych przestrzennych 
tworzonych dla aktow planowania przestrzennego ( ... ) etc. 
Czytajqc wyroki, at trudno nadziwic si~ bezczynnosci, jakq prezentujq urz~dnicy w tym obszarze zadan 
powierzonych im przez Ustawodawc~ i Podatnikow. 

Zatem prawa Podatnikow zagwarantowane ww. aktami prawa oraz okreslone i uszczegOJowione dodatkowo w 
Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. 0 infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 214) oraz w 
Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. 0 otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu Informacji sektora 

publicznego (Oz. U. z 2021 r. poz. 1641, ze zm.) - Sq cz~sto martwe. 

A priori zastrzegamy sobie mozliwosc opublikowania wybranych odpowiedzi na na naszych portalach i jak zwykle 
wnosimy 0 petnq publikacj~ ponizszej petycji. 

Oodatkowo 
§1.2) Na mocy wzmiankowanych powyiej przepisow, art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 Ustawy 0 dost. 
do info publ. (t.j. Oz. U. z 2020 r. poz. 2176) wnosimy 0 podanie danych kontaktowych urz~dnika, ktory w ramach 
powierzonych mu kompetencji i zadan odpowiedzialny jest w Urz~dzie za wytej sygnalizowany obszar zadan 
publicznych. 
§1.3) Wnosimy 0 wyszczegolnienie struktury wydatkow za 2022 r. wprzedmiocie wydatkow z publicznych srodkow 
- jakie poniosta Gmina - zwiqzanych z realizacjq zadan dot. zagospodarowania przestrzennego - w kontekscie 
powyiszej tematyki. (wszystkle ponlesione wydatki zwiqzane z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Notabene: 
Na rynku funkcjonuje duza lIose podmiotow swiadczC\cych uslugi audytorskie w tej mierze - inter alia -
znana wnioskodawcy - Firma GARD - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr ini. arch. Anna 
Woinicka, moina w tych podmiotach uzyskac krotkibezplatny konsulting dotyczC\cy wymogow 
prawnych w zakresie udost~pniania map interaktywnych przez Urz~dy. 

W ostatnim czasie Wnioskodawca byl quasi wspoluczestnikiem post~powania w przedmiotowej 
sprawie przed Wojewodzkim SC\dem Administracyjnym w Krakowie - gdzie WSA uwzgl~dnil skarg~ - w 
zakresie naruszenia praw materialnych w indywidualnej sprawie przeciw Gminie Zator. 

Oczekujemy obecnie na uzasadnienie SC\du w tej mierze - ale pod sygnaturC\ akt II SAB/Kr 198/22 
moina jui potwierdzie informacj~ 0 uwzgl~dnieniu skargi na bezczynnosc i powinna jui bye 
wzmiankowana w informatycznych systemach i pismiennictwie. Jestesmy przekonani, ie 
zweryfikowanie - scilicet potwierdzenie lub polemika z podawanymi przez nas informacjami nie 
powinna nastr~czae wi~kszych trudnosci. 
lesli w odnosnym uzasadnieniu SC\du nasze interpretacje si~ potwierdzC\ - problem b~dzie mial szeroki 
zakres oddziatywania. 

Nieudost~pnianie map - Podatnikom, inwestorom i osobom zajmujctcym sl~ ex professo - sprawami 
zwictzanymi z planowaniem przestrzennym w sposob wymagany przez przepisy prawa i Ustawodawc~ -
naraia (w naszym mniemaniu) Skarb Panstwa - scilicet Podatnikow - na bezsensowne koszty 
generowane przez Gminy, etc. 

Zdaniem wnioskodawcy - warto zatem - aby Kierownik lednostki - wykonal rekonesans w Urz~dzie z 
zatrudnionym w Urz~dzie prawnikiem (w zakresie interpretacji odnosnych przepisow) lub specjalistc\ 
pracujctcym w Urz~dzie w zakresie zagospodarowania przestrzennego 
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Bezplatne Informacje (konsulting) w tej mierze moina uzyskac w wielu podmiotach komercyjnych na 
rynku w Pracowniach Urbanistyczno-Architektonicznych itp - np. w ww. Pracowni pod numerem tel. 
508-655-541 lub 535 692 959 lub 509 959 368 
Wnioskodawca podejrzewa rowniei, ie w innych ponad 100 podmiotach swiadczClcych ex katedra tego 
typu uslugi moina rowniei pozyskac - tego typu uslugl/konsultacje. 
Interpretacja tych przepis6w jest powszechnie znana i omawiana w braniy, etc 

W trybie art. 241 KPA - fakultatywnie - wnosimy 0 przeprowadzenie tego typu konsultacji pod 
powyzszymi numeraml lub z Innymi lokalnymi Podmiotami a takie z Adwokataml lub Radcami 
Prawnymi zatrudnionymi w Urz~dach, czy wzmiankowane postanowienie SCldu oraz powyisza 
interpretacja jest adekwatna do stanu faktycznego panujClcego w Gminie. 

Baza danych wzmiankowanych innych Podmiotow konkurujqcych na rynku - jest ich w naszym mniemaniu ponad 
100- jest dost~pna jest w sieci Internet. 

Jak zwykle sygnalizujemy, ze ewentualnq optymalizacj~ nalezy wykonae uwzgl~dniajqc zasady uczciwej 
konkurencji, racjonalnego wydatkowania powierzonych Urz~dnikom przez Podatnikow srodkow publicznych i w 
oparciu 0 zasady maksymalnej oszcz~dnosci - sprawdzajqc protokotem odbioru - czy wykonane ustugi Sq w petni 
lege artis, etc 
Niniejsza petycja/wniosek - w zadnym razie nie powinna bye powodem faworyzowania lub dyskryminowania 
jakiegokolwiek podmiotu, kt6ry prowadzi dziatalnose w ramach przedmiotowego, wzmiankowanego obszaru. 

Podmioty znajClce ten obszar Scl cz~sto zaniepokojone stanem faktycznym zastanym w Urz~dach i 
stosowaniem rozwiClzan zakupywanych za pieniCldze Podatnik6w, kt6re nie Sot lege artis. 
Gminy, kt6re dzialajCl zgodnie z przepisami prawa powinny miec udost~pnlone na portalu URL: 
www( ... }.gugik.( ... } zgloszone przez Gminy linkl do rzeczonych uslug tymczasem gros gmin nie posiada 
takich wpis6w - sic! moina to latwo zweryfikowac wykonujotc ogl~dziny w tej mierze w sieci Internet. 

Wynika to takze z odpowiedzi, jakie uzyskujemy - niektore Gminy okreslajq w odpowiedziach - stan zaawansowania 
we wdrazaniu rozwiqzan wymaganych przez Ustawodawc~ na 10% lub 20% - sic! 

Zatem w roznych zr6dtach mozna sprawdzie stosowane i zakupywane przez Urz~dy rozwiqzania pod kqtem -
niezaleznej obiektywnej walidacji - w zakresie zgodnosci rozwiqzan dot. wyzej wzmiankowanych zagadnien z 
aktualnymi wymogami prawa - de lege lata. 

Zdaniem Wnioskodawcy - spraw~ aktualnych wymogow dot. zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782), a takze w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. pOZ. 503, ze zm.) najleplej om6wie z Radcq Prawnym lub 
Prawnikiem zatrudnionym w Urz~dzie Gminy lub pracujqcym dla Urz~du Gminy. Wtedy taka opinia b~dzie z 
pewnosciq miarodajna, etc 

Odpowiedzi jakie uzyskalismy w trybie dost~pu do informacji publicznej na naSZq poprzedniq akcj~ w tym obszarze 
wymogow prawnych - realizowanq 3 lata temu swiadczq 0 duzej nieznajomosci tych zagadnien w Urz~dach co 
zdaniem Wnioskujqcego moze skutkowae marnotrawstwem publicznych srodk6w (srodk6w Podatnikow) na 
rozwiqzania i ustugi zamawiane przez gminy niespetniajqce wymog6w ustawowych, a co za tym idzie naruszajqce 
ewentualne prawa materialne os6b chcqcych skorzystae z ustug tego typu udost~pnionych online przez urzqd. 

Komentarz do stanu faktycznego panujqcych w Gminach zasad jawnosci i transparentnosci: 
Jak wykazujq odpowiedzi uzyskane na nasze uprzednie akcje w trybie ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej -
w ktorych pytalismy 0 rozne aspekty funkcjonowania Gmin w ramach istniejqcego otoczenia prawnego - de lege 
lata - i racjonalnego wydatkowania srodk6w Podatnikow - pewna ilose Gmin /Miast - cz~stokroe nieracjonalnie 
wydatkuje publiczne pieniqdze. 

Nasze konkluzje - powzi~te w oparciu 0 uzyskiwane odpowiedzi - nie muszq bye w petni trafne, ale prawie w 
katdej akcji optymalizacyjnej prowadzonej w zwiqzku z art. 241 KPA - okazuje si~, te Gminy z "wysmiewanej" 
przez media "Polski B" - dziatajqc bona fides i skutecznie dbajqc 0 uzasadniony interes pro publico bono - radzq 
sobie 0 wiele lepiej nit gminy z terenu "Polski Zachodniej" 

Takie skuteczne dziatania oszcz~dnosciowe - mogty zostae i zostaty podj~te przez Gminy w Polsce Potudniowo
Wschodniej - jak mniemamy z wielu powod6w, inter alia w zwiqzku z tym, te w ciqgu ostatnich 20 lat - wiele 
zmienito si~ w obszarze badanych przez nas obszarow - szczeg61nie w warunkach obecnej ostrej konkurencji w 
ramach obszaru ustug zWiqzanych z wypetnianiem zadan wtasnych realizowanych przez gminy i okreslonych wart. 
7 ustawy 0 samorzqdzie gminnym. 
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W gminach w Polsce Potudniowo-Wschodniej - jak mniemany - ze wzgl~du na koniecznose nadrobienia zalegtosci z 
poprzednich dziesi~cioleci - czas6w ancien regime - poprzedniego systemu - wi~kszq wag~ przywiqzuje si~ od 
pewnego czasu do ulepszania i usprawniania stanu faktycznego zwiqzanego z wypcinianiem zadan, a mniejszq 
wag~ do ideologii i zawitych interpretacji prawnych, ktore staty si~ domenq niekt6rych gmin - szczeg61nie z terenu 
Polski Zachodniej. 

Powytsze nasze tezy wynikajq z analizy odpowiedzi jakie otrzymujemy na nasze zapytania w postaci elektronicznej 
- sktadane przez nas w trybie dyspozycji ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej - czyli w oparciu 0 twarde dane 
- scilicet dokumenty sygnowane przez Wojtow/Burmistrzow i Prezydentow Gmin/Miast, etc 

Chcqc dziatae bona fides - oraz ze wzgl~du na watkq tematyk~ powytszego wniosku - pozwalamy sobie tym razem 
na szerszy komentarz nit zwykle, mamy nadziej~ te gminy potraktujq go jako konstruktywny przyczynek i skromnq 
prob~ dodania naszego wktadu do procesu usprawniania administracji publicznej. 

A pytamy juz 0 rozne aspekty w okresie prawie 20 lat - zatem posiadamy poparty odpowiedziami oglqd stanu 
faktycznego - zwiqzany w wydatkowaniem srodkow publicznych w gminach i respektowaniem aktualnych wymogow 
prawa. 

Pomimo tego, nieliczne Gminy/Miasta - szczegolnie z terenow "Polski zachodniej" wolq mnotye uniki i analizy 
prawne i wchodzie w spory prawne nit rzetelnie odpowiadae na wnioski, analizowae odpowiedzi i skupiae si~ na 
optymalizacji i sanacji kosztow publicznych - uznajqc dobroczynne dziatanie art. 241 KPA. 
Tymczasem inne Gminy/Miasta - szczegolnie w Polsce Potudniowo-Wschodniej - wr~cz wzorcowo dobrze - potrafity 
optymalizowae koszty w obszarach, 0 ktore pytalismy i uzyskae spore oszcz~dnosci. 

Zach~camy aby pod tym wzgl~dem wziqc wzor z gmin z terenu Polski potudniowo-wschodniej - wdrazac 
oszcz~dnosci i pomagac mieszkancom zamiast skupiac si~ na szukaniu i tworzeniu konstrukcji prawnych by unikae 
udost~pniania informacji publlcznej i tym samym - bye mote ukrywae niewygodne do Urz~dnikow fakty. 

Aby zweryfikowae ten stan faktyczny - wystarczy zapoznac si~ z publikowanymi w Internecie przez wnioskodawc~ 
lub przez Gminy (na stronach WWW i BIP) - odpowiedziami udzielonymi przez Gminy i uzyskanymi przez nas w 

innych akcjach wnioskowania. 
Co ciekawe - cz~sto przy podobnych warunkach umownych rotnice w ponoszonych kosztach przez gminy Sq 
ogromne. A przeciet de facto Sq to koszty ponoszone przez podatnikow. 
W naszym mniemaniu taki stan faktyczny w Gminach powinien sktaniae do refleksji i mobilizowae do dziatania 
sanacyjnego nie tylko Decydentow ale katdego Obywatela, katdq osob~ prawnq, katdego biznesmena i 
kontrahenta urz~du, ktorym lety na sercu dobro naszego kraju i uzasadniony interes spoteczny pro publico bono. 

§1.3) Aby zachowae petnqjawnosc i transparentnose dziatan - wnosimy 0 opublikowanie tresci wniosku na stronie 
internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycj~ lub urz~du go obstugujqcego (Adresata). W przypadku wniosku w 
trybie ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej prosba jest fakultatywna gdyt - obowiqzek taki istnieje jedynie 
w przypadku petycji. 
Notabene chcemy dziatac w petni jawnie i transparentnie, jestesmy przekonani, ze Urzqd rowniet. 

II - Petycja Odr~bna 
§2) W trybie Ustawy 0 petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) - biorqc pod uwag~, powyzSZq 
argumentacj~ wnioskujemy 0 jak najszybsze zaspokojenie wyzej powotanych przepisow oraz zapewnienie 
bezposredniego dost~pu do danych przestrzennych i ich zbiorow za posrednictwem ustugi pobierania WFS dla 
wszystkich obowiqzujqcych w gminie aktow planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawc~ 
w stosownych terminach. 

* Zdaniem wnOSZqcego - niniejsze pismo nalezy go procedowae dwutorowo - ponizszq cz~sc w trybie ustawy 0 

petycjach i powYZSZq cz~sc w trybie ustawy 0 dostE;lpie do info publicznej. Dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru 
i ograniczenia procedur biurokratycznych wniosek i petycjE;l przesytamy en-bloc - w jednym pismie. 

*Nie jest to tqczenie trybow - zatem prosimy kwalifikowac niniejsze pisma jako dwa srodki prawne - wniosek i 
odr~bnq petycj~ - vide - pismiennictwo: J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks post~powania ... , s. 
668; por. takte art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - material dost~pny w sieci Internet. 
W razie wqtpliwosci co do trybu jaki nalezy zastosowac do naszego pisma - wnosimy 0 bezwzgl~dne zastosowanie 
dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego ( t.j. Dz. U. Z 2020 r. 
poz. 256, 695) 

Oczywiscie ABY NASZA PETYOA NIE BYtA W ZADNYM RAZIE U\.CZONA z ewentualnym POZNIEJSZYM trybem 
ewentualnego zamowienia. 
Nie musimy dodawae, te jestesmy przekonani, it ewentualne postE;lpowania b~dq prowadzone z uwzgl~dnieniem 
zasad uczciwej konkurencji - i 0 wyborze ewentualnego oferenta b~dq decydowac jedynie ustalone przez 
Decydentow kryteria zWiqzane inter alia z zaspokojeniem aktualnego stanu prawnego, bezpieczenstwem oraz 
racjonalnym i oszcz~dnym wydatkowaniem srodkow publicznych. 
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§2.1) Aby zachowac peJnqjawnosc i transparentnosc dziatan - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na stronie 
internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycj~ lub urz~du go obsJugujqcego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 
ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na publikacj~ wszystkich danych. Chcemy 
dziatac w petni jawnie i transparentnie. 

Oodatkowe uzasadnienie spolecznej wagi pisma i idee fixe: 
Korespondujqc z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej ( t.j. Oz. U. 2022 poz. 
902) oraz art. 2 ust. 3 in fine Ustawy 0 Petycjach - zdaniem wnioskodawcy - dane te powlnny bye ad hoc dost~pne 
w Urz~dzie - i ich kompletacja nie wymaga dziatan zwiqzanych z dtugotrwatym ich przetwarzaniem oraz dane te 
wydajq si~ szczegolnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono a sprawy zwiqzane z 
utatwieniem procesu inwestycyjnego i zaspokojeniem praw Petentow/lnteresant6w/lnwestor6w to - w mniemaniu 
wnioskodawcy/petycjodawcy* - wartosci wymagajqce szczeg61nej ochrony w imi~ dobra wspolnego ( ... ) -
nawiqzujqc osnowy powyzszego wniosku. 

§3) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku/petycji* 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 dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres poczty elektronicznej !l12P..Y..:: 
interakt'{.wne@samorzad·RI 
§4) Wnosimy 0 to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych pytan i petycji zlozonych na mocy art. 63 Konstytucji 
RP - w zwiqzku z art. 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie na adres poczty elektronicznej map-y..:: 
interakt'{.wne@samorzad.RI 
§5) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych 
Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 usJugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Oz. U. z 2019 r. poz. 
162, 1590) 

WspOtwnioskodawca: 
Osoba Prawna 
Szulc-Efekt sp. z o. o. 
Prezes Zarzqdu - Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 
nr KRS: 0000059459 
KapitaJ Zaktadowy: 222.000,00 pin 
www.gmina.P-1 
Jawnosc i transparentnosc - to narz~dzie do walki z korupcjq i naduzyciami w Gminach" 

Zwyczajowy komentarz do Wniosku: 
Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail 0publikowanego w Biuletynie 

Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnosnego Organu. 
Rzeczony adres e-mail -zgodniezdyspozycjqart.1 i 8 ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej - stanowiqc 
informacj~ pewnq i potwierdzonq - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczenie adresata 
petycj i/wniosku) 
Pomimo, iz w rzeczonym wniosku powoJujemy si~ 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, 
ze Urzqd powinien rozpatrywae niniejsze wnioski w trybie KPA - nalezy w tym przypadku zawsze stosowae art. 222 
KPA. 
W opinii Wnioskodawcy Urzqd powinien w zaleznosci od dokonanej interpretacji tresci pisma - procedowac nasze 
wnioski - ad exemplum w trybie Ustawy 0 petycjach (Oz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio 
Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego tresci i powolanych podstaw prawnych) -
lub stosowae art. 222KPA 
Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny 
w zwiqzku z art. 241 KPA. 
W naszych wnioskach/petycjach cz~sto powotujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem 
wniosku mogq bye w szczeg61nosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnosci, usprawnienia 
pracy i zapobiegania naduzyciom, ochrony wJasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie 
mozliwosci otwarcia procedury sanacyjnej. 
Kazdy Podmiot majqcy stycznose z Gminq - ma prawo i obowiqzek - usprawniae struktury administracji 
samorzqdowej i kazdy Podmiot bez wyjqtku ma obowiqzek walczye 0 lepszq przysztosc dla Polski. 
Zatem pomimo formy zewn~trznej - Oecydenci mogqfpowinni dokonac wJasnej interpretacji pi sma - zgodnie z 
brzmieniem art. 222 KPA. 

Nazwa Wnioskodawca/Petycjodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy 
Petycj~" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy 0 petycjach (Oz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) 
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Pozwalamy sobie rowniez przypomniee, ze ipso iure art. 2 ust. 2 Ustawy 0 dost~pie do informacji publicznej " ( ... ) 
Od osoby wykonujetcej prawo do informacji publicznej nie wolno zetdae wykazania interesu prawnego lub 
faktycznego. 

Wnioskodawca - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
(w zatetczeniu stosowne pliki) - choc wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego nie powoduje 

bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Setdu Administracyjnego w Warszawie IOSK 
1277/08. POdkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako prob~ usprawnienia organizacji 
dziatania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku 
dotetczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podplsem elektronicznym, zawiera on taket samet trese, jak 
ta ktora znajduje si~ w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania 
oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskae na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustaw~ 
swiadczetcych usfugi certyfikacyjne. 

Celem naszych wniosk6w jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miar~ istniejetcych mozliwosci -
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - gfownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych 
wnioskow - stan faktyczny wymaga wszcz~cia procedur sanacyjnych. 

W lednostkach Pionu Administracji Rzctdowej - stan faktyczny jest 0 wiele lepszy. 

Zwracamy uwag~, ze Ustawodawca do tego stopnia stara si~ - poszerzye spektrum mozliwosci porownywania cen i 
wyboru roznych opcji rynkowych oraz przeciwdziatae korupcji w Administracji Publicznej - ze nakazat w §6 ust. 2 
pkt. 2 zatetcznika nr 1 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, ( ... ) (Oz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniez wszystkich niezamowionych ofert, 
a co dopiero petycji i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni si~ z pewnosciet do 
wi~kszej rozwagi w wydatkowaniu srodkow publicznych. 
Duza ilose powotywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wietze siEil z tym, ze chcemy uniknete 
wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, cietgle ma miejsce w 
przypadku nielicznych JST. 
Jezeli JST nie zgada siEil z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane 
przez JST. 
Dobro Petenta i jawnose zycia publicznego jest naszym nadrzEildnym celem, dlatego staramy siEil rowniez 
upowszechniac zapisy Ustawowe dotyczetce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreslit i uregulowaf wart. 
63 Konstytucji RP: HKazdy ma prawo sktadae petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wtasnym lub innej 
osoby za jej zgodet do organow wtadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spotecznych w zwietzku z 
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz wart. 54 ust. 1 Konstytucji 
RP "Kazdemu zapewnia siEil wolnose wyrazania swoich pogletd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji." 

PamiEiltajmy rowniez 0 przepisach zawartych inter alia: wart. 225 KPA: H§ 1. Nikt nle 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 wnlosku, jezeli dzialal w granicach prawem 
dozwolonych. § 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorzetdu terytorialnego i inne organy samorzetdowe 
oraz organy organizacji spotecznych Sq obowiqzane przeciwdziatae hamowaniu krytyki i innym dziataniom 
ograniczajqcym prawo do sktadania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacjl - 0 znamionach 
skargi lub wniosku." 
Jesli do przedmiotowego wniosku dofqczono petycjEil - nalezy uznae, ze 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 niniejsza zostata ztozona za pomocq srodkow komunikacji 
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest skrzynka poczty elektronicznej 
Adresata ujawniona w BIP i z BIP pozyskana przez wnioskodawcEil/petycjodawcEil, etc 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
Kierownik Jednostki Samorzetdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0 samorzqdzie 
gminnym 
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skfadanych wnioskow 0 udzielenie informacji publicznej, liczba skarg 
ztozonych do WSA, jak rowniez liczba pozwow ztozonych do sqdoW rejonowych, swiadczye moze 0 braku 
zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacjEil tego 
prawa utrudniajq podmioty zobowiqzane do petnej przejrzystosci swojego dziatania, poprzez nieudostEilpnianie 
wymaganej informacji publicznej" [ProtokOt pokontrolny dostEilpny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy 
nadziej~, zmienie powYZSZq ocen~, bye moie nasz wniosek choe w niewielkim stopniu - przyczyni siEil do 
zwiEilkszenia tych wskaznikow. 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYtA W ZADNYM RAZIE tACZONA Z ewentualnym POZNIEJSZYM 
jakimkolwiek trybem zamowienia nie musimy dodawae, ze mamy nadziej~, ii wszelkie ewentualne post~powania 
bEildq prowadzone z uwzglEildnieniem zasad uczciwej konkurencji - i 0 wyborze oferenta bEildq decydowac jedynie 
ustalone przez decydentow kryteria zwiqzane inter alia z parametrami ofert oraz cenq. 
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Oczywiscie - wszelkie ewentualne post~powania - ogtoszone przez Jednostk~ Administracji Publicznej - b~dCl,ce 
nast~pstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowanla 
srodk6w publicznych - z uwzgl~dnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci 
- zatem w petni lege artis. 
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotCl,czono plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna 

uzyskac na stronach WWW podmiotow - zgodnie z ustawCl" swiadczCl,cych ustugi certyfikacyjne. 
* - niepotrzebne - pominqc 

https:llpoczta21607.kei .pl!?_task=mail&_safe=O&_ uid=261535& _ mbox=INBOX& _ action=print& _ extwin=1 717 


