
Od: Inicjatywa Zmienajmy Gminy na Lepsze - Termomodernizacja i Gospodarka Odpadami 

<termomodernizacja@samorzad.pl> 

Do: adresat.urzad@samorzad.pl 

Data: 07.07.2022 22:35 

Temat: Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy 

Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 2052) 

 

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) 

  

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku 

sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z 

dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 

870)   

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1740)  

  

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie 

identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy 

wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu. 

  

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o 

bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  

  

Preambuła Wniosku/Petycji*: 

Celem niniejszego wniosku jest współdziałanie z Gminą/Miastem w zakresie corocznego 

wdrażana obowiązkowych, wskazanych przez Ustawodawcę środków poprawy efektywności 

energetycznej - co nakazuje art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej. 

Jednym z wymienionych przez Ustawodawcę wzmiankowanych środków - jest realizacja 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu 

termomodernizacji” 

Podstawą naszego wniosku są również przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-07) 

  

W szczególności - ex professo - łącząc uzasadniony interes pro publico bono z naszym know-

how pragniemy współdziałać z Decydentami w podjęciu działań w obszarze 

termomodernizacji z zastosowaniem płyt styropianowych  w technologii EPS, XPS, etc  

Oczywiście poddamy się wszelkim procedurom dotyczącym wydatkowania środków 

publicznych, złożymy oferty optymalizacyjne - zgodnie z art. 241 KPA, etc  

  

  

Ponadto: 

Ustawa o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468.Dz. U. 2016 poz. 831), 

nakłada na Decydentów z Jednostek Sektora Administracji Publicznej - permanentne 

wdrażanie “środków poprawy efektywności energetycznej” - scilicet art. 6 tejże ustawy - jak 

pisaliśmy powyżej - inter alia:  ...realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  
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*Petycja odrębna:  

Wnosimy petycję do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub 

w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).  (infografika 

dostarczona przez Zamawiającego) - vide załącznik. 

 

Zdaniem wnoszącego - niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo w trybie ustawy o 

petycjach i ustawy o dostępie do inf. publicznej  - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i 

procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie.   

 

*Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki 

prawne - wniosek  i odrębną petycję   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, 

Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w 

sieci Internet.   

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o 

bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)  

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań w trybie art. 8 Ustawy o petycjach - 

wnosimy o opublikowanie treści petycji  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego 

petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na co petycjodawcy niniejszym wyrażają 

zgodę.  

Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.    

 

§7) 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) 

– poczty elektronicznej: termomodernizacja@samorzad.pl 

<mailto:termomodernizacja@samorzad.pl> i srodowisko@producencistyropianu.pl 

<mailto:srodowisko@producencistyropianu.pl> 

§8) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na 

mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na 

adres termomodernizacja@samorzad.pl <mailto:termomodernizacja@samorzad.pl> i 

srodowisko@producencistyropianu.pl <mailto:srodowisko@producencistyropianu.pl> 

§9) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  

  

Współwnioskodawca: 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu 

ul. Puławska 72 lok. 1 

02-603 Warszawa 

srodowisko@producencistyropianu.pl <mailto:srodowisko@producencistyropianu.pl> 

 

Współwnioskodawca:  

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt sp. z o. o. 

Prezes Zarządu - Adam Szulc  

ul. Poligonowa 1 

04-051 Warszawa 

nr KRS: 0000059459 
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Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln  

www.gmina.pl <http://www.gmina.pl/>    www.samorzad.pl <http://www.samorzad.pl/>  

 

Postulujemy, ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z 

PÓŹNIEJSZYM jakimkolwiek trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że mamy nadzieję, 

iż wszelkie postępowania będą  prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i 

o wyborze oferenta będą decydować jedynie ustalone przez decydentów kryteria związane 

inter alia z parametrami ofert oraz ceną.  

 

Oczywiście - wszelkie ewentualne postępowania - ogłoszone przez Jednostkę Administracji 

Publicznej - będące następstwem niniejszego wniosku - należy przeprowadzić zgodnie z 

rygorystycznymi zasadami wydatkowania środków publicznych -  z uwzględnieniem 

stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i transparentności -  zatem w pełni lege 

artis.  

Ponownie sygnalizujemy, że do wniosku dołączono plik podpisany  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym.  Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania 

oprogramowania, które bez ponoszenia opłat, można uzyskać na stronach WWW podmiotów 

- zgodnie z ustawą, świadczących usługi certyfikacyjne.  

* - niepotrzebne - pominąć 
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