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Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnegg (dalejJST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia g
marca'1990 r. o samorzqdzie gminnym (tj. Dr. U.zZOZZr. poz. S59 , 5g3)

Dane Podmiotu wnoszqcego petycjg znajdujq siq ponizej otaz w zalqczonym pliku sygnowanymkwalifikowanym podpisem e]el<tronlcznym - itoi6wnib oo oysirozycji Ustawy'z ania 5 wrzesnia 2016 r. ouslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. u. z'zoig r. poz. iai, tiseoi oraz przepis6w art.
1r.rt .S 

Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2O1B poz. titOi
Data dostarczenia zgodna z dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz. u.22020 r. poz. 1740)

Adresatem Wniosku/Petycji. 
.- 

jest organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny zaposrednictwem adresu-e-mail pod kt6rym.ooetrran6 niniejszy riniosei<lpetyclg. nieciony adres e-mail
uzyskano z Biuletynu lnformacji publicznej Urzqdu.

W razie wqtpliwoSci co do trybu jaki nalezy zastosowa6 do naszego pisma - wnosimy o bezwzglgdne
zastosowanie dyspozycji 4 272 Ustawy z dnia 14 czeruca 1960 r. xoleri postgpowani" 

"orinirtr""|in"go( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695)

Pream bula Wn iosku/petycj i*:
Celem niniejszego wniosku. jest wsp6ldzialanie z Gminq/Miastem w zakresie corocznego wdra1ana
obowiqzkowych, wskazanych przez Ustawodawca Srodk6w poprawy efektywnoSci energetycznej - conakazuje art. 6 Ustawy o efektywno6ci energetycznej.
Jednym z wymienionych pzez Ustawodawiq-wzmiankowanych Srodk6w - jest realizacja przedsigwzigcia
termomodernizacyj nego w rozum ieniu ustawy o wspierani u teimomoder nizaili"
lods-Elv-q naszego *lio_+y sq r6wnie2 prieplsy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-Otl

W szczeg6lnoSci - ex professo - lqczqc uzasad.niony interes pro publico bono z naszym know-how pragniemy
wsp6tdzialad z Decydentami w_ podjqciu dzialah w obszarze termomodernizailt z zastosowaniem ptyt
styropianowych w technologii EpS, XpS, etc
oczywiscie pocldamy sig wszelkim procedurom dotyczqcym wydatkowania srodk6w publicznych, zlo2ymy
oferty optymalizacyjne - zgodnie z art.241KpA, etc

Ponadto:
Ustawa o efektywnosci energetycznej ( t.j. Dz. U. 22021 r. poz.46g.Dz. U,2016 poz. 831), naklada naDecydent6w z Jednostek Sektora Adminlstracji Publicznej -'permanentne wdrazanie ,,Srodk6w poprawy
efektywnoSc.i energetycznej" - scilicet art. 6 tej2e ustawy -'jak'pisalismy powy2ej - inGr atia: ...realizacjaprzedsigwziqcia termomodernizacyjnego

Na mocy art 61 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 6 wrzeSnia 2oO1 r.o dostqpie do informacji publicznej(t'j'Pl U.22022r.po2.902.), Ustawy zdnia1.1lipca2O14r. opetycjach (tj. Dz.U. 2O1Bpoz.870)wzwiqzkuzarl'?41 Ustawyz dnia 14czerwca 1960 r. Kodeks postqpowaniaaoministracyjnego ttj. o=. U.z2021 r.poz' 735 ' 2052 ) '. w kontek6cie ustawy o odpadach (t.j. Dz. u. z 2022 ,. por. abs.2oz\i-o+-0t1, ustawy outrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, ustawy 
'o 

wspieraniu termomodernizacji i remont6w oruz oce.ntralnej ewidencji emisyjnosci budynk6w, ustawy o efekiywnosci energetycznei r,rinosimy o udzielenieinformacji publicznej, w przedmiocie:

Osnowa Wniosku:
$1'1) Spisu punkt6w selektywnej zbi6rki odpad6w komunalnych wla6ciwych miejscowo dla terenuGminy, danych kontaktowe Urzqdnika, 

-kt6ry w zakresie powiezonych mu kompetencji izada(t nadzoruje sprawy_dot. wy2ej wymienionyih PSzoK'6; - scilicet: ltririq i naiwisro, adres dokorespondencj i e-ma i I, tel. i sta nowls kb stu2bowe U rzqd n i ia)
$1'2) Rocznych ilo6cizbieranych w PSZoK odpad6w 

"iyropiJn, 
czyti EpS (budowtanego, z rozbi6rek,

I?zJ3fte.! ochronnych dta mebti, sprzgtu AGDj - wszyst'ko i.iOZt ,.
S1'3) Uzyskania lnformacji dot. dalszego zagospodarowania zebranych odpad6w styropianu(kierowane do instalacji RIPOK - adres, luiltonta-rt ,i" r""vri"ia). w szczeg6lnosci - interesujq naslosy strumienia.
$1'4) opisu zadafi jakie gmina wdro2yla w ciqgu ostatnich 5 lat w zakresie przedsiqraziq6
termomodern izacyjnych.



9-! sl S19ol-oy poprawy efektywno6ci energetycznej w zakresie termomodernizacji, kt6re wdra2a
Kierownik JST w 2o22 r',-zarezen rowanych na-to SroOf6w finansowych oraz stanu'realizacji tego
przedsiqwziqcia termomodernizacyjnego z informacjq o korzystaniu z tlchnologii ocieplef epS, xp-s.

*Petycja odrqbna:

IlrottT.Y.p3_U_"le Oq Kierownika JST. o umieszczenie na Ofic. jalnej Stronie WWW.Gminy tub w. Btp -
infografiki PSPS o postqpowaniu z odpadami EPS (styropianu). (infografika dostarczona przez
Zamawialqcego) - vide zalqcznik.

Zdaniem wnoszqcego - niniejsze pismo nalezy go procedowa6 dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i
ustawy o dostqpie do inf. publicznej - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i procedui biurokratycznych
wniosek i petycjg przesylamy en-bloc - w jednym pismie.

*Nie jest to lqc2enie tryb6w - zatem prosimy kwalifikowa6 niniejsze pisma jako dwa Srodki prawne -
wn]9s_ek iodrqbnq petycjq - vide - J. Borkowski (w:) B. Adamiat<, J. Bor(owski, Kodeks postqpowania...,
s. 668; por. tak2e art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostqpne w sieci lnternet.
W razie wqtpliwoSci co do trybu jaki nalezy zdstosowac do niszego pisma - wnosimy o bezwzglgdne
zastosowanie dyspozycji arl. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256, 695)

Aby 
-zachow36 

pelnq jawnoS6 i transparentnoS6 dzialafi w trybie art. 8 Ustawy o petycjach - wnosimy o
opublikowanie tre6ci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqce6o petiqb tub urzgdu go
obslugujqcego (Adresata) - na co petycjodawcy nini6jszytn wyrd2alqzgodg. 

' 
=

Chcemy dziahe w pelnijawnie i transparentnie.

Korespondujqc z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U.2022
poz. 902) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny byd ad hoc dostgpne w 0rzqdzie - i'ich-kompletacja
nie wymaga dzia/art zwiqzanych z dlugotrwatym ich przetwarzaniem oriz dane te wydajq siq szczeg6lnie
istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiqzujqc ornorrypo,iryzszego
wniosku.

$7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie g7 Rozpozqdzenia prezesa
Rady Ministr6w z dnia 8 sty_cznia 2002 r. w sprawie organizicji przylmowairia i iozpatrywania s. i wniosk6w.
(or. Y z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. aO) - poczty etektiohicinel: termomod'ernizacja@samorzad.pl
i s rodowis ko@prod ucencistyropian u. pl
$8) Wnosimy_o_to, aby odpowied2 w przedmiocie powyzszych pytari i petycji zlo2onych na mocy art. 63
Konstytucji ' RP - .w zwiqzku z . art. ..241 .KPA, 2ostatl udzielona - zwrotnie na. adres
le^lnlg.modernizacja@samorzad.pl i srodowisko@prod ucencistyropian u.pl
$9) Wniosek.zostal syg.nowany bezpiecznym, t<watitifowanym poopisem ejektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 5 wrze5nia 2016 r. o uslugach zauianiaoraz identyfikacji elektionicznej (t.j. Dz. U.
22019 r. po2.162,1590)

Wsp6lwnioskodawca:
Polskie Stowarzyszen ie Producent6w Styropian u
ul. Pulawska 72lok.1
02-603 Warszawa
srodowisko@producencistyropian u. pl

Wsp6lwnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o,
Prezes Zarzqdu - Adam Szulc
ul. Poligonowa'l
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
Kapital Zakladowy : 222.000,00 ptn
www.qmina pl www.samorzad.ol
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