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Temat:
Oficjalne wnioski i petycje na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zvviqzlcu z art. 241 KPA

0002,40qt

Odrchna - w trybie Ustawy o Petycjach:
§3) 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) - w zwiqzku 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
Petycja
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obecnie panujgcymi trendami dzialaii antysmogowych - wnosimy o podjecie proby oszacowania
procentowej ilogci planowanych inwestycji budowlanych, w ktorych przewidywane jest korzystanie
ze frOdel konwencjonalnych (wcgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych; w lctorych planowane
jest korzystanie z alternatywnych paliw (przylqeza gazowe, etc)
Rzeczon4 analize - wnosimy aby wykonano za lata 2017 i 2018 r.
Osnowa Petycji:
Okreglenie przedmiotowego wskainika - w mniemaniu podmiotu skiadaiqcego petycjc - pozvvoli
podjqe eve entualne dzialania sanacyjnc w zwiazku z walka o czyste powietrze, ograniczenie
smogu, etc
Wnioskodawca pozwala sobie zwrocie uwagc Decydentow. ze poprawa efektywno§ci
energetycznej powinna bye jednym z priorytetow Samormdowcow. W ostatnim czasie Media
czesto informujq. o dramatycznym zanieczyszczeniu powietrza w niektorych Gminach oraz o braku
widocznych symptomow poprawy efektywnoki energetycznej w tym obszarze, etc.
W 2017 Sytuacja w tej mierze w niektorych Gminach i Powiatach byla par excellence - nie do
zaakceptowania: http://www.tvp.i nfo/28831976/e x tra/smo ct-wi si-nad-po I sk
W ramach niniejszej petycji - wnosimy aby wzmiankowany plik excel - przeslae w odpowiedzi na
petycje oraz opublikowae w Biuletynie Informacji Publicznej Adresata.
Zal4czamy przykladowy plik - jaki otrzymujemy z Gmin w tematyce wplywu przedsigwzige
na irodowisko w kontekkie planowanego Irodla energii - wykorzystywanego dla potrzeb
grzewczych i technologicznych.
§3.1) Chcqc dzialai w pelni jawnie i transparentnie - wnosimy o opublikowanie traci petycji
na stronie internetowej podmiotu rozpatrujgcego petycjg - urzedu go obsluguAcego
(Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach - co jest jednoznaczne z
wyrateniem zgodny na publikacjg wszystkich danych Podmiotu Wnoszvego Petycje
Zastrzegamy mozliwoic opublikowania wybranych odpowiedzi oraz rankingow na naszym
portalu wwvv.gmina.pl
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