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sekretariat@cewice.pl _ _ _ _ 

(ODTJP 
Od: "Inicjatywa - Czystsze Powietrze - Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę" <recykling@samorzad.pl> 
Data: 31 października 2016 11:57 
Do: <adresat.urzad@samorzad.pl> 
Dołącz: Czystsze-Powietrze-Załącznik nr l.docx; Czystsze-Powietrze2-Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę - Jawność -

Transparentnosc.doc; Czystsze-Powietrze2-Dbajmy o Zdrowie i Rodzinę - Jawność -
Transparentnosc.doc.xades 

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

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://\vww.tvp.inib/23060 
powietrza-bardzo-surowe-ostrzezenie 
http://krakow.tvp.pl/19781836/ograniczcnie-niskiei-emisii-w-gminach 

oraz analizując bieżące dane pomiarowe zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska http://po wietrze. g i o s. go v. p t/pip/ho m e 

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 perycję-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. HHHHBIHHM 

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 HHHIHHiHHiiHIflD o r a z 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 
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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. 

Główny Wnioskodawca Szulc-Efekt - w ubiegłych latach prowadził podobną akcję wraz z Fundacją 
Akademia Liderów Przedsiębiorczości w sprawie utworzenia zakładek "Kącik Przedsiębiorcy" w 
gminach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Efektem tej akcji było to, że większość gmin w kraju rozpoczęła tworzenie w/w zakładki w swoich 
oficjalnych serwisach internetowych i obecnie wielu przedsiębiorców korzysta z bezpłatnych porad 
informacyjnych za pośrednictwem utworzonej 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 organizacji przyjmowania i 
rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) na adres e-mail 
recyk 1 ing@samorzad.pl 
§3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 
Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA, została udzielona zwrotnie na adres e-mail 
recykłi ngffisamorzad. pl 

W załączniku nr 1 znajdują proponowane elementy graficzne oraz tekstowe z podstawowymi 
informacjami merytorycznymi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. 
Mogą one posłużyć gminom jako materiały do zamieszczenia na swoich stronach www, w 
rzeczonej zakładce. 

Petycja-wniosek został sygnowany przez głównego Wnioskodawcę bezpiecznym, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym stosownie do wytycznych ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) 

Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wnioskowania o usunięcie dostarczonych materiałów 
umieszczonych przez Gminy w zakładce "Czystsze-Powietrze", jeśli uzna że zakładany cel działań 
informacyjnych w obszarze związanym z polepszeniem jakości powietrza w gminach/miastach 
został osiągnięty, lub uzasadniony społecznie interes pro publico bono wymaga podjęcia działań o 
innym charakterze. 

Wnioskodawca: 
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Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobą 
reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu HHflHU 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: 
recykling@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 

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://\vwvv.tvp.info/23060723/komisja-europejska-pozwala-polske-w-sprawie-zanieczyszczen-
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 tiybie 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,^ 
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^Bfl t 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 fmHHHHHMHiHflPB o r a z lc^st>' 7 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. 

Główny Wnioskodawca^jmd- w ubiegłych latach prowadził podobną akcję wraz z Fundacją 
Akademia Liderów Przedsiębiorczości w sprawie utworzenia zakładek "Kącik Przedsiębiorcy" w 
gminach i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Efektem tej akcji było to, że większość gmin w kraju rozpoczęła tworzenie w/w zakładki w swoich 
oficjalnych serwisach internetowych i obecnie wielu przedsiębiorców korzysta z bezpłatnych porad 
informacyjnych za pośrednictwem utworzonej 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 organizacji przyjmowania i 
rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) na adres e-mail 
recykling@samorzad.pl 
§3) Wnosimy o to, aby odpowiedź w przedmiocie powyższych petycji złożonych na mocy art. 63 
Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA, została udzielona zwrotnie na adres e-mail 
recykling@samorzad.pl 

W załączniku nr 1 znajdują proponowane elementy graficzne oraz tekstowe z podstawowymi 
informacjami merytorycznymi na temat szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych. 
Mogą one posłużyć gminom jako materiały do zamieszczenia na swoich stronach www, w 
rzeczonej zakładce. 

Petycja-wniosek został sygnowany przez głównego Wnioskodawcę bezpiecznym, kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym stosownie do wytycznych ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) 

Wnioskodawca zastrzega sobie prawo wnioskowania o usunięcie dostarczonych materiałów 
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umieszczonych przez Gminy w zakładce "Czystsze-Powietrze", jeśli uzna że zakładany cel działań 
informacyjnych w obszarze związanym z polepszeniem jakości powietrza w gminach/miastach 
został osiągnięty, lub uzasadniony społecznie interes pro publico bono wymaga podjęcia działań o 
innym charakterze. 

Wnioskodawca: 

Dodatkowe informacje: 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobą 
reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: 
recykling@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
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I Przykład prosty-banerą o rozmiarach 300x150px: 

£1 
Plastik nie do pieca, 
piec nie do plastiku 

Tworzywa Sztuczne 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy 
kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie 
tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym 
dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają 
szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego 
można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki 
parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych 
pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w 
którym żyjemy. 

Drugie życie tworzyw sztucznych - wyroby z recyklingu 

Zrodla odj-d^oń* 

Bultdki 

Rury kiible. profile-okienne 

Opakowania żywności 
(tncki tuhy) upakowania 

kosn-ei / j z j i e 
Folie opakowaniowe tolie 

\cAtV.r?f 

Nośniki CD.'DVD" 

, Tworzywo 

PET (politereftalan 
etylenu) 

PCW {polichlorek 
winylu) 

PP (polipropylen) 

PE (polietylen) 

PS (polistyren) 
PC (poliwęglan) 

Produkty wykonane z lecyklowanegotu-oilćyWd 

Butelki, długopisy, inne opakowania, włókna (tkanina .polar"), opakowani. 
spożywcze 

Wykładziny podłogowe, rury, kable, parapety, elementy wzmocnień nabrze. 
podstawy znaków drogowych i ekranów dźwiękochronnych 

Meble ogrodowe, rury, palety, skrzynki, błotniki rowerów, elementy ogrodzi 
doniczki, zderzaki samochodowe 

Torebki plastikowe, folie budowlane, folie dachowe, torby na śmieci, donici 
wieszaki, ławki 

Opakowania techniczne, wieszaki 
Klosze do lamp, kompozyty konstrukcyjne dla elektrotechniki i motoryzac 



Czy wiesz, że: 

s Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii 
Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie 
naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała 
się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), 
Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy 
polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza 
monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na 
stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: 
http://powietrze.gios.gov.pl/pip/home 

s Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015" wynika m.in., że ze spalania 
w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów 
niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy 
przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie 
odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w 
Polsce niestety nadal powszechne. 

s Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie 
pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 
mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) 
skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie 
stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu 
oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających 
hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie 
czynności płuc). 

http://powietrze.gios.gov.pl/pip/home


Pomocne linki: 

www.plasticeurope.pl 

http://misia-emisja.pl/ 

http://www.niskaemisja.pl/ 

http://waznamisiazdrowaemisia.pl/niska-emisia-wysoki-poziom-zagrozenia/ 
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