
Starostwo Powiatowe
Zarzqd Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym
(Dz.U.2018.995 t.j. z 2018.05.24)

Dane wnioskodawcy//petycjodawcy znajdujq si§ ponizej oraz - w zatqczonym pliku sygnowanym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014-09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycja, art. 61 pkt 2 Ustawy Kodeks
Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z 2017.03.02)

Wniosek - w trybie Ustawy o dostepie do informacji publicznej.
§1) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit c Ustawy z dnia 6 wrzesnia o dostepie do
informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j. z 2016.10.26) [...Udostepnieniu podlega rowniez informacja o
programach w zakresie rea!izacji zadari publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji
tych zadari] - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie adresu URL, pod ktorym w BIP
rnajduje sie publicznie dostepny wykaz - decyzji budowlanych - wydanych w 2018 i 2017 r. , o jakim
mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz.U.2018.1202 Lj. z 2018.06.22).
§2) Na mocy wyzej powotanych przepisow -wnosimy o udzielenie informacji publicznej - o wydanych w
2017 i 2018 decyzjach budowlanych w w ramach prowadzonych przez Starostwo procedur - w ktorych
przy wydawaniu decyzji budowlanej - ipso iure art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z 2018.06.22) kierowano si? wymaganiami ochrony srodowiska, w
szczegolnosci okreslonymi w decyzji - wydanej przez wlasciwa, Gmin^.
Wnioskodawca ma na mysli oczywiscie decyzje uzyskana_ od Gminy o srodowiskowych uwarunkowaniach, o
ktorej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehshva w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2017.1405 t.j. z 2017.07.21)
Wnosimy o sporza.dzenie w pliku excel - wykazu tego rodzaju procedowanych decyzji budowlanych wraz z
adnotacja, - wynikajqcq z decyzji srodowiskowej - o zaktadanym, planowanym zaopatrzeniu przedsiewziecia w
rodzaj paliwa przewidywanego dla potrzeb grzewczych i technologicznych.

Osnowa Wntosku:
Wnioskodawca zdaje sobie sprawe, ze skompletowanie tego typu listy moze wymagac dokonania analizy kazdej
z teczek dot. wydanych (lub wydawanych) decyzji budowlanych - dlatego w formie odrebnej petycji w tym
samym wniosku, wnosimy:

Petycja Odrebna -wtrybie Ustawy o Petycjach:
§3) Na rnocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - w zwia,zku z art 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27) - korespondujqc z obecnie panujqcymi trendami dziatari antysmogowych -
wnosimy o podjecie proby oszacowania procentowej ilosci planowanych inwestycji budowlanych, w ktorych
przewidywane jest korzystanie ze zrodet konwencjonalnych (wegiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w
ktorych planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw (przyta_cza gazowe, etc)
Rzeczona. analize -wnosimy aby wykonano za lata lata 2017 i 2018

Osnowa Petycji:
Okreslenie przedmiotowego wskaznika - w mniemaniu podmiotu skfadajqcego petycje - pozwoli podjqc
ewentualne dziafania sanacyjne w zwiqzku z walkq o czyste powietrze, ograniczenie smogu, etc

Wnioskodawca pozwala sobie zwrocic uwag^ Decydentow, ze poprawa efektywnosci energetycznej - powinna
bye jednym z priorytetow Samorza,dowcow. W ostatnim czasie Media czesto informujq o dramatycznym
zanieczyszczeniu powietrza w niektorych Gminach oraz o braku widocznych symptomow poprawy efektywnosci
energetycznej w tym obszarze, etc.
W 2017 Sytuacja w tej mierze w niektorych Gminach i Powiatach byta par excellence - nie do zaakceptowania:
http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/

W ramach ninlejszej petycji - wnosimy aby wzmiankowany piik excel - przestac w odpowiedzi na petycj? oraz
opublikowac w Biuletynie Informacji Publicznej Adresata.

Zataczamy przykladowy plik - jaki otrzymujemy z Gmin w tematyce wplywu przedsi^wzi^c na srodowisko
w kontekscie planowanego zrodta energii - wykorzystywanego dla potrzeb grzewczych i
technologicznyci i.

§3.1) Chcqc dziatac w petni jawnie i transparentnie - wnosimy o opublikowanie tresci petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatruj^cego petycje - urzedu go obstugujqcego {Adresata) - na podstawie art.
8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgodny na publikacje wszystkich
danych Podmiotu Wnosza.cego Petycje



Zastrzegamy mozliwosc opublikowania wybranych odpowiedzi oraz rankingow na naszym portalu
www.gmina.pl

Ad vocem wniosku o udostepnienie informacji publicznej:

§4} Reasumuja,c Wnosimy aby w odpowiedzi - udostepniona informacja publiczna - jesli to mozliwe zwierata:
- nazwe Podmiotu wnioskuja.cego
- nrsprawy
- adres Podmiotu wnioskuj^cego
- nazw? przedsiewziecia/zadania
- lokalizacje
- planowane paliwo/rodzaj energii dla potrzeb grzewczych i technologicznych - z jakiego zamrerza -
docelowo - korzystac Przedsiewziecie.
- orientacyjnie: planowane, roczne zuzycie ww. paliw

§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie - przez Starostwo - otrzymania niniejszego wniosku oraz petycji odrebnej -
w trybie §7 rozporza.dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46).

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych informacji publicznych oraz petycji ztozonych na
mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w zwiqzku z art. 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie
na adres e-mail dzialana-antysmogowe@samorzad.pl
§7) Wnosimy o niewykonywanre telefonow do wnioskodawcy - stosownie do art. 14 §1 KPA oraz przesytanie
odpowiedzi - jedynie w formie elektronicznej (bez uzycia poczty konwencjonalnej) pod podany wyzej
adres: dzialania-antysmogowe@samorzad.pl - przypominamy ze zarowno Wtadza Ustawodawca jak i
Wykonawcza szczegolnq role przywiqzuje w ostatnim czasie do komunikacji elektronicznej z Interesantami.

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitaf Zakfadowy: 222.000,00 pin
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobq reprezentujqca
Podmiot wnoszqcy petycj^ -jest Prezes Zarza,du Adam Szulc
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata zfozona za pomoca, srodkow komunikacji
elektronicznej a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: dzialana-
antysmogowe@samorzad.pl
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.
- - niepotrzebne - w mniemaniu Adresata - klauzule prosz? pomina,c.

Komentarz do Wniosku;
Pomimo, iz w rzeczonym wniosku powotujemy sie na art. 241 Uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z dnia 2016.01.07) - w naszym mniemaniu niniejszy
przedmiotowy wniosek/wnioski - nie powinny bye rozpatrywane w trybie KPA.

W glownej mierze - przedmiotowy wniosek powinien bye procedowany w trybie Ustawy o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05} lub odpowiednio Ustawy o dostepie do informacji publicznej (wynika to
zazwyczaj z jego tresci i powotanych podstaw prawnych). Zatem - wg. Wnioskodawcy niniejszy wniosek moze
bye jedynie fakultatywnie rozpatrywany - jako optymalizacyjny w zwiqzku z art. 241 KPA.
W naszych wnioskach czesto powotujemy sie na wzmiankowany art. 241 KPA - scilicet: "Przedmiotem wniosku
mogq bye w szczegolnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnosci, usprawnienia pracy i
zapobiegania naduzyciom, ochrony wtasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." - w sensie mozliwosd
otwarcia proceduny sanacyjnej.
Kazdy Hodmiot maja,cy stycznosc z Uizedem - ma prawo i obowiqzek - usprawniac struktury administracji
samorza.dowej.
Decydenci mogq rowniez dokonac wtasnej interpretacji - zgodnie z brzmieniem art. 222 KPA.

Nazwa Wnioskodawca - jest dla uproszczenia stosowna jako synonim nazwy "Podmiot Wnoszqcy
Petycje" - w rozumieniu art. 4 ust. 4 Ustawy o petycjach {Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09,05)



Wnioskodawca - pro forma podpisaf - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w za!a,czeniu stosowne pliki) - choc wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowoSci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sa,du
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek
traktujemy jako prob? usprawnienia organizacji dziaJania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego
zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dota,czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on taka, sama. tresc, jak ta ktora znajduje sie w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja
podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia opiat, mozna uzyskac na
stronach WWW podrniotow - zgodnie z ustawq, swiadcza.cych uslugi certyfikacyjne.

Celem naszych wnioskow jest - sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miare istnieja,cych mozliwosci -
funkcjonowania struktur Administracji Publicznej - glownie w Gminach/Miastach - gdzie jak wynika z naszych
wnioskow - stan faktyczny wymaga wszczecia procedur sanacyjnych.

W Jednostkach Pionu Administracji Rza,dowej - stan faktyczny jest o wiele lepszy.
Zwracamy uwage, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie - poszerzyc spektrum mozliwosci porownywania
cen i wyboru roznych opcji rynkowych oraz przeciwdziafac korupcji w Administracji Publicznej - ze nakazat w §6
ust. 2 pkt. 2 zata^cznika nr 1 do Rozporza,dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniez wszystkich
niezarnowionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie,
przyczyni si? z pewnosda, do wiekszej rozwagi wwydatkowaniu srodkow publicznych.
Duza ilosc powofywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wiqze si§ z tym, ze chcemy unikna.6
wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, cia^gle ma miejsce
w przypadku nielicznych JST.
Jezeli JST nie zgada sie z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.
Dobro Petenta i jawnosc zycia publicznego jest naszym nadrzednym celem, dlatego staramy sie rowniez
upowszechniac zapisy Ustawowe dotyczqce Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreslit i uregulowat w
art. 63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo sktadac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub
innej osoby za jej zgoda. do organow wtadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spotecznych w zwiqzku z
wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi 2 zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1
Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia sie wolnosc wyrazania swoich pogl^dow oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji."

Pamietajmy rowniez o przepisach zawartych inter alia: wart. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze bye narazony na
jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
materiatu do publikacji o znarnionach skargi lub wniosku, jczcli dziatat w granicach prawem
dozwolonych. § 2. Organy pahstwowe, organy jednostek samorz^du terytorialnego i inne organy samorzqdowe
oraz organy organizacji spotecznych sa, obowiqzane przeciwdziafac hamowaniu krytyki i innym dziaianiom
ograniczajqcym prawo do sktadania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach
skargi lub wniosku."
Eksperci NIK pisza,: "Niewielka liczba skladanych wnioskow o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg
ztozonych do WSA, jak rowniez liczba pozwow zlozonych do sqdow rejonowych, swiadczyc moze o braku
zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacj? tego
prawa utrudniaja. podmioty zobowia.zane do petnej przejrzystosci swojego dziatania, poprzez nieudostepnianie
wymaganej informacji publicznej" [Protokol pokontrolny dostepny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy
nadziej?, zmienic powyzsza, ocene, bye moze nasz wniosek choc w niewielkim stopniu - przyczyni sie do
zwiekszenia tych wskaznikow.
Oczywiscie - wszelkie ewentuatne postepowania - ogloszone przez Jednostke Administracji Publicznej - beda,ce
nastepstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania
srodk6w publicznych z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i
transparentnosci - zatem w pelni lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dota.czono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez
ponoszenia opiat, mozna uzyskac na stronach WWW podrniotow - zgodnie z ustawq, swiadczqcych ustugi
certyfikacyjne.


