Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3
Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej wraz z załączonym plikiem sygnowanym
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem stosownie do dyspozycji ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.
Nr 130 poz. 1450) oraz przepisów art. 4 ust. 5 ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny
(Dz. U. 2014.121 j.t.)
Preambuła:
Zaniepokojeni stanem jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stężenia
zanieczyszczeń odnotowywane w ostatnim czasie) – przykładowe artykuły poniżej
http://www.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawiezanieczyszczen-powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie
http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczenie-niskiej-emisji-w-gminach
oraz analizując bieżące dane pomiarowe zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home
Postulujemy jak poniżej:
§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym
Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której,
znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań
sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
§1.1) Współwnioskodawcą jest w tym przypadku organizacja non profit, tj. Fundacja
PlasticsEurope Polska, która w zakresie swoich celów statutowych prowadzi od lat działania
związane z promocją pełnego i właściwego wykorzystania tworzyw sztucznych, również jako
odpadu. Informacje ze strony internetowej Fundacji (www.plasticseurope.pl) oraz teksty z
załącznika do petycji mogą posłużyć władzom gminy do aktywnego informowania o
inicjatywach władz lokalnych związanych z ochroną środowiska.
Uzasadnienie wniosku:
Uważamy, że utworzenie zakładki "Czystsze Powietrze" może pomóc decydentom w gminie
wypełniać zadania określone m.in. w:
- art. 74 ust. 4 Konstytucji RP: "Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz
ochrony i poprawy stanu środowiska."
- art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
- oraz dyspozycjach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U.2016.353 z dnia 2016.03.16)
Przedmiotowa petycja-wniosek bezwzględnie spełnia przesłanki, określone w art 2 ust. 3
ustawy o petycjach, jako pozyskiwanie percepcji decydentów w związku z promowaniem
wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w
zakresie zadań i kompetencji Adresata petycji.
W tym przypadku naszą petycje traktujemy jako wniosek - o podjęcie działania przez Władze
Samorządowe związanego z tworzeniem zakładki "Czystsze Powietrze" na oficjalnych
serwisach WWW Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Przypominamy, że zgodnie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) każdy ma prawo i obowiązek przyczyniać się do
usprawniania funkcjonowania struktur administracji publicznej.

