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|nicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Poprawa
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Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art.241 Ustawy
Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.735, 2052)
Poprawa Efektywności Eneergetycznej - Dywersyfikacja Zrodeł Energii- Zmieniajmy
Gminy Na Lepsze.docx;Załącznik bez tytułu 00068.htm; Poprawa Efektywności
Eneergetycznej - Dywersyfikacja Zrodeł Energii- Zmieniajmy Gminy Na

.docx.xades; Załącznik bez tytułu 00071.htm

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z2022 r. poz.559 , 583)

ź)anePodmiotu wnoszącego petycję znajdująsię poniżej orazw załączonympliku sygnowanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 t. o
usługach zaufania oruz identyfikacji elektronicznej (tj . Dz, U . z 2019 r. poz, 162, 1590) oraz przepisów art.
4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz.870)
Data dostarczenia zgodna z dyspozycj ą art.61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740)

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznię identyfikowalny za
pośrednictWe-ń ddresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail
uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W razięwątpliwości co do trybu jaki należyzastosowaó do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne
zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U . z 202I r. poz. 735, 2052)

. Preambuła Wniosku/Petycj i * 
:

'stawa o efektywności energetycznej (tl.Dz.IJ. z202I r.poz.468),nalładanaDecydentów z Jednostek
-Sektora Administracji Publicznej - permanentne wdrażarie "środków poprawy efektywności energety cznej"
- scilicet art. 6 tejże ustawy, precyzuje katalog obligatoryjnych takich działań, inter alia: realizacjai
finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, nabycie urządzenia,
instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zażyciem energii, etc

Tymczasem kiedy pytaliśmy dwa lata temu Dyrektorów Szkół na terenie kraju - miejscowo właściwych dla
danej gminy - o to jaki wdrożyli środek poprawy efektywności energetycznej w ostatnich latach i gdzie
zgodnie z art. 6 ust. 3 tejże ustawy - na swojej stronie Internetowej - Dyrektor informuje o 'ostosowanych
środkach poprawy efoktywności energety cznej"
Gros odpowiędzibrzmiało - "nie stosował, nie publikował, etc..." - sci!

Dlatego biorąc pod uwagę powyższe, orazuzasadniony społecznie - interes pro publico bono, wnosimy:

osnowa wniosku:
§l)Namocy ań.l|Konstytucji RP, wtrybie art.6 ust. 1pkt. 1 litcorazart.6 ust. 1pkt. Z|it.cUstawy z

§nia 6 września o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz. U . ż022 poz. 902) gdzie Gmina opublikowała
informację o stosowanych środkach poprawy efekĘwności energetycznej - zgodnie z obowiązkiem
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wań.6ust.3Ustawyzdnia15kwietnia20llr.oefektywnościenergeĘcznej(t.j.Dz.U.
z202l, r) ?

§1.2) Na mocy art.61Konstytucji RP,y trybie art,

a"ił ewrześnia o dostępie do informacji publicznej

informacj i publicznej w przedmiocie dołąc zenia
źrńrlłorpvcłrdotmmenrrów księgowych (faktqt)L

6 ust. 1 pkt. 1 \itc orazart. 6 ust, 1 pkt, Zlit, c Ustawy z

<t;. Vi. U. 2022 poz. 9)Z)wnosimy o udzielenie

a'o oa"i"tonej odpowiedzi odnoś"J"Ł,knoó:__
za ostatni okres rozli@

ffik"; ;iai r.o."tv ja@w zakresid

udzielenie informacji publicznej - ina korzvsi ńal a z-ba"tr', Grupy Zakupowe,iyl3gg!

§1.3) Na mocy art.6|Konstytucji Rp, ;mi" u.t. 6ilt lputzlil d i pkl i wzmiaŃowanej Ustawy o

dostępie do informacji publicznej (ti,Oz,i,2022 poz,no?r:::y.:,::j3j:f3J;:#taktowych
tffllffi i[i;T;i;ilffiffii|.'/oio,,ut,,ej), który w zakresie powierzonYch mu zadańi

wykonywanych kompetencji nadzoruje.p.ufr zwiĄzanecoroczną poprawą efekĘwności

energetycznej - s"rrsu largo - scilicet: i** inazwist<o, adres do ńrósPondeilcji e-mail' tel' i

stanówisko służbowe Urzędnika)

§1.4) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, 2rt.6t 
Konstytucji RP, w trybie art, 6 ust, 1 pkt 2 lit,

b i f i pkt. 3 wzmiankowanej Ustawy 
"-ńrtępi. 

do informacji Publicznej (tl.Dz.IJ'20Ż2Poz' 902)

wnosimy o udzielenie informacji pubHcń - kto jest właścicielem instalacji gazowej właŚciwej

.,liejscowo dla terenu gminy? t* tv. pńpadku wnioskodawca ma na myśli nazwę odnośnego

Yodmiotu/firmy/etc)

Rzeczone pytanie wnioskodawca uznaje za niezwykle ważkie, w kontekście obecnej sytuacji

T.Tfi:HrirT,i:ffi'JL _ właścicielem wzmiankowanej wyżej instalacji powinien byćb.ezwzględnie

podmiot realizujący zadania prńliczne, działający zgodiie-z państwową strategią bezpieczeństwa

energeĘczn"go _".rulr"piei _ poamiot z udziałem właśności skarbu państwan etc

Jak ważka jest to temaĘka wynika chociażby z ostatnich problemów w Gminie ustka' Mrozy czy

cegłów _ gdzieempiria pokazała jak istotne i brzemienne-w skutkach są odnośne decyzje i

zagadnienia z punltu widzenia uzasadnionego intere§u pro publico bono,

§1.5) Na mocy wzmiankowanych powyżej przepisów, "!..6l 
Konstytucji RP,y trybie art, 6 ust, 1 pkt 2 lit,

c wzmiankowanej Ustawy o dostępie aoi"rońucji publiczn,j 
!'_ł.. 
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Petycja odrębna:

§2)Namocy art.r3KonstytucjiRPw związktlzart2y\t7,2i3Ustawy zdnia1llipca20]I4,t,o

petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w )vłlĄzklzart._!+t Kodeksu postępowania administracyjnego (tl,Dz,

IJ. zż021 r. poz.735 ,2052), wnosimy |etycję_do Kierownika JSTo to aby jednym ze środków poprawy

efektywności energetycznej wdro ż."Wi;.Ź'c*irrę * ziń r.bYła oPtYmi|izaciawYdatków związanYch

kosztami zakupu energii elektrycznej oru, 
"*.rrtr4lr" 9""*1a 

stanu fŃ"rn"Eo i długofalowe PlanoPanie

związanezzagadnierriu,,,i po*rr*y-i prr"rwnióskodawcę w §1,4 niniejszego wniosku

Zdaniemwnoszącego - niniejsze pismo na|eży go procedowaó dwutorowo w trybie ustawY o PetYcjach i

ustawy o dostępie do inf. publicznej --atu rńi"jrŻ"rriu -u*otrawstwa papieru i Procedur biurokratYcznYch

*nior"r. i petyóję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie,

Nie jest tołączenietrybow - zalemprosimy kwalifikować niniejsze Pisma jako dwa Środki Prawne -

wniosek i odrębną petycję - vide - J. Borkowski (w:) g. Aańiuk, r. goiko*ski, Kodeks postępowania"''

s. 668; por. także uń. {z.r.t. t t o_.ntowanej ustawy _ dostępne w sieci Intemet.



raziewątp|iwości co do trybu jaki należy zastosowaó do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne
zastosowanie dyspozycji art. Z2}Ustav,ry zdnia14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( t1. Dz. U . z 2020 t. poz. 256, 69 5)

Korespondując zbrzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz. U.
2022 poz.902) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie, przekazanie
ich kopii (skanu) nie wymag a działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem i dane te wydają się
szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązlljąc osnowy
powyższego wniosku.

§3) Aby zachowaćpełną jawność i transparentność dziŃań- wnosimy o opublikowanie treści wniosku na
stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na co
jednocześnie wyrażatly zgodę. W tym przypadku prośba jest fakultatywna gdyż - obowiązek taki istnieje
jedynie w przypadku Ustawy o petycjach - scilicet jej art. 8. Chcemy dziŃać w pełni jawnie i
transparentnie, mamy nadzieję, że Urząd również.

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia ż002 r. w sprawie organizacji przyjmowaniai rozpatrywania s. i
':,niosków. (Dz. U. z dnia2L styczna2002 t. Nr 5, poz. 46) - na zwrotny - adres e-mail:

-poprawa.efekty*n
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedżw przedmiocie powyższych pytań i petycji ńożonych na mocy art.63
Konstytucji RP - w związku z art. 24I KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail
poprawa. efektywno sci. ener get}rcznej @ samorzad.p 1

§6) Wniosekzostń sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 września żOt6 r. o usługach zaufaniaoraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.
U. zż0l9 r. poz. 162, 1590)

Współwnioskodawca:
osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa l
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459

..aapitał Za|<ładovły : 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

komentarz do wniosku:

Adresat jest jednoznacznie identyfikowany - na podstawie - unikalnego adresu e-mail opublikowanego w
Biuletynie Informacji Publicznej Jednostki i przypisanego do odnośnego Organu.
Rzeczony adres e-mail - zgodnie z dyspozycją art. l i 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej -

stanowiąc informację pewną i potwierdzoną - jednoznacznie oznacza adresata petycji/wniosku. (Oznaczęnie
adresata petycj i/wniosku)
Pomimo, iżw rzęczonym wniosku powołujemy się na art.24I Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowaniaadministracyjnego (tj.Dz.U.z202Ir.poz.735,2052) - wnaszymmniemaniu-nie
oznaczato, żeUrząd powinien rozpatrywać niniejsze wnioski w trybie KPA
W opinii Wnioskodawcy Urządpowinien w zależności od dokonanej interpretacji treści pisma -

procedować nasze wnioski - wtrybie Ustawy o pe§cjach (Dz.U.2014.1195 zdnia2014.09.05) lub
odpowiednio Ustawy o dostępie do informacji publicznej (wynika to zazwyczaj z jego treści i powołanych
podstaw prawnych).


