
Petycja Odrębna:  
§1.4) W kontekście alarmujących informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza w 
niektórych gminach:  
vide -  http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/   
Wnosimy - w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  -  o 
oszacowanie podmiotów gospodarczych - właściwych miejscowo dla terenu Gminy, które nie 
korzystają z przyłączy gazowych 
Po dokonaniu wzmiankowanego oszacowania wnosimy o podanie Danych rzeczonych 
podmiotów gospodarczych wraz z ich nazwą i adresem oraz informacjami dotyczącymi 
obecnie stosowanego rodzaju paliwa, rocznego zużycia oraz mocy wykorzystywanych 
urządzeń. 
  
§1.5) Wnosimy o wskazanie planowanych lub rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy 
nowych zakładów przemysłowych/firm właściwych miejscowo dla terenu Gminy z podaniem 
informacji o rodzaju planowanej działalności oraz zapotrzebowaniu energetycznym.  
  
§1.6) Na mocy art. 61 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. a Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j) (plany i zamierzenia władzy 
wykonawczej) - wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie czy w ciągu 
najbliższych 3 lat Wójt/Burmistrz/Prezydent zamierza podjąć działania w zakresie 
wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej określonych w art. 6 ust. 2 pkt. 2 
i 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 
2016.06.11). ?  
§1.7) Korespondując z powyższym pytaniem i uszczegóławiając go - w trybie rzeczonych 
przepisów - wnosimy o udzielnie informacji publicznej - czy planowanym przez 
Gminę  środkiem poprawy efektywności energetycznej - może być modernizacja pojazdów 
będących w użytkowaniu Gminy/Miasta -  pod kątem wprowadzenia alternatywnego 
paliwa - ad exemplum: skroplonego gazu ziemnego - LNG lub innych paliw 
alternatywnych?  
  
Osnowa pytań:  
W rozumieniu wnioskodawcy - ograniczenie poziomu emisji spalin - poprzez wprowadzenie 
alternatywnych ekologicznych rodzajów paliw - może w znacznym stopniu przyczynić się do 
walki z coraz to bardziej uciążliwym dla mieszkańców wielu Gmin - zjawiskiem smogu.  
Dowodem ważkości problematyki - jest lawinowo rosnąca ilość informacji dotyczących 
problematyki smogu - jaka pojawia sie w ostatnim czasie w mediach lokalnych i 
ogólnopolskich.  
W mniemaniu Wnioskodawcy ciężar wprowadzania tych zmian spoczywa przede wszystkim - 
na Jednostkach Administracji Publicznej - zarówno ze względu za zadania własne i 
kompetencje jak również z brzmienia wyżej powołanego art. 6 Ustawy o efektywności 
energetycznej - scilicet:  
  
"Art. 6. 1. Jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden 
ze środków poprawy 
efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „środkami poprawy 
efektywności energetycznej”. 
2. Środkami poprawy efektywności energetycznej są: 

http://www.tvp.info/28831976/extra/smog-wisi-nad-polska/


1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 
2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii 
oraz niskimi kosztami eksploatacji;  
3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub 
pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; (…) “  
  
W rozumieniu Wnioskodawcy - analizując  wyżej powołane przepisy  - można założyć, że 
wprowadzenie i promowanie paliw typu LNG - wpisuje się doskonale w intencje 
Ustawodawcy  - wyrażone expressis verbis w przedmiotowych regulacjach. 
  
  
§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie 
§7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -
  na adres e-mail stop-smog@samorzad.pl  
  
§3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na 
mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z  241 KPA (usprawnianie funkcjonowania struktur 
administracji publicznej) -  została udzielona - zwrotnie na adres e-mail stop-
smog@samorzad.pl  
  
§4) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 
stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 
U. Nr 130 poz. 1450) 
 


