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adresat,urzad@samorzad.pl
Oficjalny Wniosek na mocy art.

6]_ i

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
sarrn r ządzie gminnym (D z.U .20 0 I . I 42. I 5 9 1 j.t.)
Dane wnioskodawcy znajdująsię ponżej wraz z załączonymplikiem sygnowanym bezpiecznympodpisem
elektronicznyrĄ weryfikowanym kwalifftowanym certyfikatem - stosownie do dyspozycji ustawy z dniaI8
września2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr I30 poz.1450) orazprzepisów art. 4 ust. 5 ustawy o
petycjach (Dz.U .2014.1 195 z dnta 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycj ą ań. 61 pkt. 2
Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121j.t.)

Preambuła:
Zaniepokojeni stanem jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stęzenia zanieczyszczń
odnotowywanę w ostatnim czasie) - przykŁadowe ańykuĘ poniżej
http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-powietrzabardzo - surow e-o strzezenie
http://krakow.tvp.pV1 978 1 836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach

oraz analizującbieżące dane pomiarowe zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska http://powietrze. gios. gov.pVpjpihome

PostuĘemy jak ponżej:
§1) Namocyart.63 KonstytucjiRP,wtrybieUstawyzdnia 11lipca2014r.opetycjach(Dz.U.2014.1195
z dnta2014.09.05) - wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym
Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której,rnajdą się informacje edukaryjne
dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprryjających poprawie jakości powietrza
(niespalanie śmieci).
§1.1) Współwnioskodawcąjest w tym przypadku organŁacja non profit, tj. Fundacja PlasticsEurope Polska,
która w zakresie swoich celów statutowych prowadzi od lat działania rwiązane z promocją pehrego i
właściwegowykorzystania tworzyw sztucznych. równiez jako odpadu. Informacje ze strony internetowej
Fundacji (www.plasticseurope,pl) oraz teksty z załącznka do petycji mogąposłużyćwładzomgminy do
aktywnego informowania o inicjatywachwładz lokalnych rwiązarrych z ochroną środowiska.
uzasadnienie wniosku:
Uważamy, żę utworzęnię zakładki "Czystsze Powietrze" możę pomóc decydentom w gminie wypehriaó
zadania określone m.in. w:
- art.74 ust. 4 Konstytucji RP: "Władzepubliczne wspierają dziaŁania obywateli narzecz ochrony i
poprawy stanu środowiska. "
- art. 7 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U .200I.I42.I59| j.t.)
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orv dyspozycjach

ustawy o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeńst*u \\
w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz.U.2OI6.353 zdnia 2016.03.16)
-

\

Przedmiotowa petycja-wniosęk benvzględnie spełnia przesłaŃi, określone w art2ust. 3 ustawy o
\
petycjach, jako pozyskiwanie percepcji decydentów w zslviryku z promowaniem wartości wymagających \
szczego7nej ochrony w imię dobra wspólnego , mieszczących się w zakresie zadń i kompetencji Adresata
petycji.
W tym przypadl<tt nasząpetycje traktujemy jako wniosek - o podjęcie działaniaprzezWładze
Samorządowe nviązanego ztworzeniem zakładki"Czystsze Powietrze" na oficjalnych serwisach WWW
Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Przypominamy, że zgodnie art. 24I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postęowania
administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t)kńdy ma prawo i obowiązekprzyczyłtiaó się do usprawniania
funkcjonowania struktur administracj i publicznej.
Główny Wnioskodawca Szulc-Efekt - w ubiegĘch latach prowńzlłpodobną akcję wraz z Fundacją
Akademia Liderów Przedsiębiorczości w sprawie ltworzeniazakładek "Kącik Przedsiębiorcy" w gminach
szko łach po nadg imn azj alny ch.
Efektem tej akcji było to, ze większośćgmin w kraju rozpocze}a tworzenię wlw zakładki w swoich
oficjalnych serwisach internętowych i obecnie wielu przedsiębiorców korzystazbezpłatnych porad
informacyjnych za pośrednictwem utworzone4 przez gminy zakładki.
§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organŁacjiprzyjmowania trozpatrywania s.
wniosków. (Dz. U. z dnia22 styczna2002 r. Nr 5, poz. 46) na adres e-mail recykling@samorzad.pl
§3) Wnosimy o to, aby odpowiedźw przedmiocie powyzszych petycji złożonychna mocy art. 63
Konstytucji RP w nviązkuz aft.24I KPA, zostałaudzielona zwrotnie na adres e-mail
recykling@samorzad. pl

W załącznka rn
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znajdująproponowane elementy graftczne oraz tekstowe z podstawowymi informacjami
merfr.orycznymi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. Mogąone posłuzyó
gminom jako materiaĘ do zamieszczeniana swoich stronach www, w rzeczonej zakładce.
1

Petycja-wniosek został sygnowany przez głównego Wnioskodawcębezpiecznyrą kwalifikowanym
podpisem elektronicznym stosownie do fiycznych ustawy z dnia 1 8 wrześni a 200l r. o podpisie
elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)
Wnioskodawcazasttzega sobie prawo wnioskowania o usunięcie dostarczonych materiałów umieszczonych
przez Gminy w zakładce "Czystsze-Powietrze", jeśliuzna że zakładarty cel działań informacyjnych w
obszarze
z polepszeniem jakości powietrza w gminach/miastach zostńosiągnięty, lub
^]vlęanym
uzasadniony
społecznie interes pro publico bono wymaga podjęcia działań o innym charaktęrze
wnioskodawca:
osoba prawna
Szulc-Efękt sp. z o. o.
Prezes Zarządll; Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapitał Zakładowy : 222.000,00 pln
www,gmina.pl www.samorzad.pl
Współwnioskodawca:

i

osoba prawna
Fundacj a P lasticsEurope Po lska,
ul. Trębacka 4 pok. 109,
'Warszawa,
00-074
KRS: 0000265234

Dodatkowe informacje:
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1 195 z dnia2014.09.05) - osobą
reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc
Stosownie do art. 4ust.2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostałazłożonazapomocąśrodków
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem pocńy elektronicznej jest:
recykling @samorzad. p 1
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

