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Wszyscy walczmy o czyste powietrze .docx.xades; Zalqcznik bez tytulu 00144.htm1

Kierownik lednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzEdzae
gminnym {D2.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy/wsp6lwnioskodawcy znajduja sie poniiej oraz - w zalqczonym pliku sy8nowanym bezpiecznym
podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji LJstawy z dnia 5

wrze6nia 2016 r. o ustLr8ach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (D2.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz
przepis6w art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.L195 z dnia 2014.09.05) (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -

Data dostar.zenia - zgodna z dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Lrstawy (odeks Cywilny (D2.U.2018.1025 tj. z dnia
2018.05.29)

Preambula Wniosku:
Art.7 ust. 1 pkt. 3 Ustawyzdnia 8 marca 1990 r. o samorzAdzie gminnym (D2.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) -
nakazuje w6jtom/Burmistrzom/Prezydentom w ramach zadad wlasnych dbaa o utrzymanie czystoici na terenie
Gminy. Tymczasem jak wynika z naszych poprzednich akcji wnioskowania ilosa skarg mieszkaic6w na ten obszar
wypelniania zadai publicznych z roku na rok ro3nie.
Jak wynika z odpowiedzi na nasze poprzednie akcje wnioskowania - park maszynowy w Gminach jest przestarzaly z

duza emisjE wt6rnq pyt6w PM10, etc.
W opinii Wnioskodawcy :

Ostatnie dzialania sfer rzqdowych - w skali macro - zmierzajEce do ograniczenia zanieczyszczenia irodowiska - sq

bardzo ciekawe i kompleksowe - jednakie - w opinii wnioskodawcy - w skali micro (Gminy/Miasta) nie zawsze sq w
stanie sprostat oczekiwaniom mieszkaic6w w tej mierze. W miastach takich jak Krak6w, czy Rybnik sytuacja jest

dramatyczna o czym informujq media oraz wszelkiego rodzaju zestawienia unijne.

Ustawodawca stara siq zmienia ten stan faktyczny choaby poprzez UstawQ z dnia ll stycznia 2018 r. o
elektromobilnoaci i paliwa.h alternatywnych (Dz,U,2OL8,3l7 z 20L8.02.o7 l.
D2ieki przepisom przedmiotowej ustawy po upiywie przewidzianego vacatio legis - znacznie wzrosnie ud2ial
pojazd6w elektrycznych oraz pojazd6w napQdzanych Bazem ziemnym w rcmach floty pojazd6w
wykorzystywanych przezGmine/Miasto do realizacji zadai publicznych.

Dlatego troskE ka2dego Obywatela oraz Podmiotu gospodarczego - zajmujqcego siq ex professo rzeczonA
problematykq powinno bya promowanie ekologicznych rozwiqzai w tym obszarze.
Natomiast na Decydentach ciq2y obowiqzek wybrania rozwiqzai najbardziej efektywnych z punktu wydatkowania
publicznych pieniqdzy i zachowania zasad uczciwej konkurencji.

Pro forma - pozwalamy sobie przytoczya - wszystkim dobrze znany - odpowiedni zapis Konstytucji RP:

Art. 74. Ochrona 6rodowiska jako obowiEzek wladz publicznych

1. wiadze publiczne prowadza politykq zapewniajqcq bezpieczeistwo ekologiczne wsp6tczesnemu i przyszlym
poko!eniom.
2. Ochrona Srodowiska jest obowiqzkiem wladz publicznych.

3. Kaidy ma prawo do informacjio stanie iochronie <rodowiska.
4. Wladze publiczne wspieraja dziatania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu arodowiska.



w zwiEzku z powy2szym:

E1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrze6nia o dostqpie do informacji
publicznej (D2.U.2016.1764 tj.22016.1O.26) wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie -

wvszazeg6lnienia parku maszynowego - przeznaczonego do zadaf oczyszczania Gminy. (pojazdy, rok produkaji,
dmc - dopuszcralna masa calkowita, etc.)
W przypadku jeili te zadania le2q w zakresie kompetencjilednostki Organizacyjnej, na kt6rE Gmina delegowala
rzeczone kompetencje 'wnosimy o przeslanie niniejszego wniosku do przedmiotowej Jednostki - co moie nastqpia
inter alia na podstawie art. 65 KPA.

Czy maszyny te posiadajq wymagane certyfikaty unijne - gwarantujqce brak pylenia podczas pracy (problem PM10)
?

52) Na mocy wyiej wzmiankowanych przepis6w wnosimyo podanie danych kontaktowych (imiQ inazwisko,
stanowisko, adres e-mail, nr telefonu) Urzednika kt6ry w zakresie powierzonych mu kompetencji nadzoruje
realizacjQzadaniawlasnegogminyokre(lonegowart.Tust,lpkt.3Ustawyzdnia8marca1990r.osamorzAdzie
Sminnym (D2.u.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24) ?

Wnioskodawca ma na myili zadania wlasne gminy w obszarze utrzymania czysto<ci i por2qdku na terenie gminy.

52a) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit a (zamierzenia wladzy Ustawodawczej) Ustawy z

dnia 6 wrze6nia o dostqpie do informacli publiczne) 1D2.U.2016.1764 tj. z 2016.10.26) - wnosimy o udzielenie
informacji kiedy planowane jest kolejne postepowanie przetargowe wtym obszarze.

Osnowa Wniosku:
Wnioskodawca pozwala sobie zwr6cia uwage Decydentdw, na wzmiankowane przepisy gdy2 z uprzednio
uzyskiwanych przez WnioskodawcQ odpowiedzi wynika ie sytuacja wtym obszarze - pozostawia wiele do
iyczenia.
z otrzymanych odpowiedzi wynika, 2e Gminy/Miasta lub jednostki organizacyjne, kt6rym gmina powienyta
wypelnianie zadai zwiqzanych z tym obszarem dziatalnoSci publicznej - azQsto posiadajE przestr2aly park
maszynowy, paliwoierne poiazdy - powoduiqae olbrzymia emisje wt6rnq - powstajaca szczeg6lnie - pr2y
wykonywaniu zadai zwiqzanych z czvsrczeniem ulic, etc.

Tvmczasem nowoczesne rozwiqzania - stosowane w Krajach najbardziej rozwinietych w pojazdach
wykorzvstujecych zasilane sprQionym gazem ziemnym CNG lub skroplonym gazem ziemnym LNG - charaktervzlrja
sie:
- duie czystoicie spalin
- niska emisiE wt6rnq
- zmniejszonym poziomem halasu - dzieki temu cze6a pracy moina wykonaa waze6nie rano lub p6inym
wieczorem, unikajqc kork6w, a nie budzac mieszkaic6w.
- w skali makro - co wydaje sie niezwykle istotne - po:walaja na dywersyfikacie ir6det zapotrzebowania Kraiu w
paliwa - zmniejszajqc zaleinoS6 od ropV, etc

Zainteresowanie tym obszarem jest nie tylko prawem ale i obowiqzkiem kaidego Obywatela i podmiotu biorqcego
udzial w tunkcjonowaniu iycia publicznego i w obrocie Bospodarazym,

Pomimo, ie nie wnioskujemy o informacjq przetworzona w zakresie wymagajqcym znacznych naklad6w pracy,
uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej -
tym, ie przedmiotowa informacja oraz ewentualna p6iniejsza p16ba optymalizacji tego obszaru wydaje sie
szczeg6lnie istotna z punktu widzenia lnteresu Spolecznego - co wnioskodawca staral sie powyiej udowodnia.

ll - Petycja Odrebna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (D2.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.0S.10) , dla
utatwienia izmniejszenia biurokracjidolqczamyjq do niniejszego wniosku. Niejestto lqczenie tryb6w- zatem
prosimy kwalifikowaa niniejsze pismajako dwa Srodkiprawne -wniosek oznaczonyjako I iodrqbnq petycje



oznaczona ll - vide - J. Borkowski (wt) B. Adamiak,l. Borkowski, Kodeks postQpowania..., s. 668; por. takie art. 12
ust. 1 komentowanej ustawy - dostqpne w sieci lnternet.

ll.1) W trybie Ustawy o petycjach (Dz. U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10) , biorEc pod uwagq, iiczyste Srodowisko i

zmniejszenie tzw. emisji wt6rej naleiy z pewnogcia do wartoaci wymagajqcych szczeg6lne, ochrony w imiQ dobra
wsp6lnego, mieszczacych sie w zakresie zadaf i kompetencji adresata petycii - wnosimy o:
Zaplanowanie postqpowania w trybie Ustawy prawo zam6wiei publicznych, kt6rego przedmiotem bQdzie
modernizacja parku maszynowego z uwzglQdnieniem dywersyfikacjiwykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie -
zwiQkszenie udzialu bardziej ekologicznych paliw - typu skroplony gaz ziemny, etc.

Oczywi(cie ABY NASZA PETYCJA NIE BYIA W ZADNYM RAZTE TACZONA Z pozNtElSZyM trybem zam6wienia nie
musimy dodawaa, ie jesteimy przekonani, ii postqpowanie bqdzie prowadzone z uwzglqdnieniem zasad uczciwej
konkurencji- io wyborze oferenta bqdE decydowaajedynie ustalone przez decydent6w kryteria zwiqzane interalia
z bezpieczeistwem oraz cena.

ll-2) Aby zachowa6 pelna jawnosd i transparentno(a dzialai - wnosimy o opublikowanie tresci petycji na stronie
internetowei podmiotu rozpatruiecego petyaje lub urzQdu go obstugujacego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust,
l ww. Ustawy o petyciach - co jest ied noznaczne z wyraieniem zgody na publikacjQ wszystkich danych, Chcemy
dzialaa w pelni jawnie i transparentnie.

Dodatkowo - aby zachowaa pelnq jawnoSa i transparentnoii dzialania - przewidujemy publikacjq wynik6w
wnioskowania oraz wybranych odpowiedzi- w naszym portalu www.smina.ol

53) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie oir2ymania niniejszego wniosku w trybie 57 Rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosk6w. (Dz. U. 2 dnia
22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mailglellyulqgllyqzczan-i€@San_9led.d
54) Wnosimy o to, aby odpowiedi w przedmiocie powyiszych pytah 2loionych na mocy art- 61 Konstytucji RP w
zwiqzkuzart.24lKPA,zostataudzielona-zwrotnienaadrese-mailq&!El!!qeezy!Z!z3!ie@!aEQllad.p1-
stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 wrze6nia 2016 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(D2.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

Osoba Prawna

Szulc Efektsp. z o. o.
Prezes Zarzadu: Adam SzLrlc

ul. Poligonowa 1

04-051Warszawa
nr KRS:0000059459
Kapital Zakladowy: 222.000,00 PtN
www,Pmina,ol www,samorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) osobE reprezentujqca
Podmiot wnoszqcy petycjq - jest Prezes Zarzqdu Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostaia zlo20na za pomocE Srodk6w komunikacji
elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: C&!ly.W!9:9!ZyS4?!-dC@!4!.9ILad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny za pomoca uzyskanego z

Biuletynu lnformaaji Publicznej UrzQdu - adresu e-mail !

(omentarz do wniosku:
Pomimo, ii w rzeczonym wniosku powolujemy siQ na art.241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (odeks
postQpowania administracyjnego (D2.U.2015.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu nie oznacza to, ie
Urzqd powinien rozpatrywaa niniejsze wnioski w trybie KPA



W opinii Wnioskodawcy urzEd powinien w zaleinoici od dokonanej interpretac.ii treici pisma - procedowai nas2e

wnioski w trybie L,stawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) lub odpowiednio Ustawy o dostQpie do

informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treici i powotanych podstaw prawnych).

zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moie by6 jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyiny
wzwiqzku z art.241KPA.
W naszych wnioskach/petycjach czqsto powolujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem
wniosku mogA byi w szczeg6lno(ci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnoaci, usprawnienia pracy

i zapobiegania naduiyciom, ochrony wlasnoici, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie mo2liwosci
otwarcia procedury sanacyjnej,
Kaidy Podmiot majEcy styczno(a z Urzqdem - ma prawo i obowiqzek - usprawniaa struktury administracji
samorzqdowej,
Zatem pomimo formy zewnetrznej - Decydenci mogE/powinni dokonaa wlasnej interpretacji zgodnie z brzmieniem
aft 222 KPA

Nazwa Wnioskodawca jest dla uproszc2enia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy Petycjq" - w
rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Po2walamy sobie r6wniei przypomniea, ie ipso iure art. 2 ust- 2 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej " (...)Od
osoby wykonujEcej prawo do informacji publicznej nie wolno iada6 wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem

elektronicznym (w zalqczeniu stosowne pliki) - choa wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego
nie powoduje bezprzedmiotowogciwniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjne8o w
Warszawie IOSK 1277/08. PodkreSlamyjednoczesnie, iZ przed m iotowy wn iose k traktujemyjako pr6bq
usprawnienia organizacji dzialania lednostek Administracji Publicznej - w celu tepszego zaspokajania potrzeb
ludno(ci. Do wniosku dolEczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on
takq samq tre<6, jak ta kt6ra znajduje siq w niniejszej wiadomolci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku
wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia oplat, moina uzyskaa na stronach WWW podmiot6w -
zgodnie z ustawq, (wiadczqcych uslugi certyfikacyjne.

Celem nas2ych wniosk6wjest- sensu largo'usprawnienie, naprawa - na miarq istniejqcych moiliwoaci,
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w Gminach/Miastach - gdzie lak wynika z naszych
wniosk6w stan faktyczny wymaga wszczqcia procedur sanacyjnych.

W lednostkach Pionu Administracji Rzqdowej stanfaktycznyjest o wiele lepszy.

Zwracamy uwagQ, ie Ustawodawca do tego stopnia stara siq - poszerzya spektrum mo2liwoSci por6wnywania cen i

wyboru r62nych opcji rynkowych oraz przeciwdzialaa korupcji w Administracli Publicznej - 2e nakazal w 66 ust. 2 pkt.
2 2alacznika nr 1do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 stycznia 2O11 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) archiwizowanie, r6wniei wszystkich niezam6wionych ofert, a

co dopiero petycji iwniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni siq z pewno<ciq do
wiqkszej rozwagi w wydatkowaniu Srodk6w publicznych.

Duia ilo(a powolywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wiqie sie z tym, ie chcemy uniknqa
wyjaaniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w
przypadku nielic2nVch JST.

le2eli IST nie zgada siQ z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane
przez JsT.

Dobro Petenta ijawnosa iycia publicznego jest naszym nadrzqdnym celem, dlatego staramy siq r6wniei
upowszechniaa 2apisy Ustawowe dotyczqce Wnioskowania. Kwestie te L,stawodawca podkreSlil i uregulowal w art.
63 Konstytucji Rp: "(a2dy ma prawo sktadaf petycje, wnioskiiskargiw interesie publicznym, wlasnym lub innej
osoby za jej zgodq do organ6w wladzy publicznej ora2 do organizacji i instytucji spolecznych w zwiqzku z

wykonywanymi przez nie zadaniami2leconymiz zakresu administracji publicznej-" oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji
RP "Kaidemu zapewnia siq wolnoi6 wyra2ania swoich poglqd6w oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

PamiQtajmy r6wnie2 o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "5 1. Nikt nie moie by( naraiony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zloienia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materialu do



publiliacji o znamionach skargi lub wniosku, jeieli dzialal w graniaaah prawem dozwolonych. 5 2. Organy
paistwowe, organyjednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorzqdowe oraz organy organizacji
spoleczny€h sE obowiqzane przeciwdzialaa hamowaniu krytyki i innym dzialaniom ograniczajqcym prawo do
skladania skarg iwniosk6w lub dostarczania informacji do publikacji o znamionach skargi lub wniosku."
Eksperci NIK piszq: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg zloionych
do WSA, jak r6wnie2 liczba pozw6w zlo2onych do sqd6w rejonowych, (wiadczya moie o braku zainteresowania w
egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z druglej strony, realizacjq tego prawa utrudnialq
podmioty zobowiqzane do pelnej przejrzysto(ciswojego dzialania, poprzez nieudostqpnian;e wymaganej informacji
publicznej' IProtok6l pokontrolny dostqpny w sieci lnternet: LBY-4101 09/2010]. Mamy nadziejq, zmienia powyiszq
ocenq, bya moie nasz wniosek choa w niewielkim stopniu - przyczyni sie do zwiqkszenia tych wskainik6w.
Oczywi6cie wszelkie ewentualne postqpowania - ogloszone przez lednostkq Administracji publicznej bqdEce
nastqpstwem niniejszego wniosku - naleZy przeprowadzia zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania
(rodk6w publicznych - z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzysto(ci itransparentnosci
- zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ,e do wniosku dotqczono plik podpisany be2piecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym- Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia
oplat, moina uzyskaa na stronach WWW podmiot6w - zgodnie z ustawq, iwiadczqcych uslugicertyfikacyjne.




