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13 czerwca 2017 11:59 

adresat.urzad@samorzad.pl 

Petycja na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o Petycjach (Dz.U.2014.1195 

z dnia 2014.09.05 

Ucia^liwosci zapachowe - Dbajmy o Mieszkahcow - Zmiemniejamy Polske na 

Lepsze .docx; Zat^cznik bez tytutu 00193.htm; Ucia^liwosci zapachowe - Dbajmy 

o Mieszkahcow - Zmiemniejamy Polske na Lepsze .docx.xades; Zat^cznik bez tytutu 

00196.htm; ALARM ZAPACHOWY-2.docx; Zatacznik bez tytutu 00199.htm 

Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorzqdzie 

gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.) 

Dane wnioskodawcy znajduja. sie, ponizej oraz - w zata_czonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z 

dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycja. art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 

j.t.) 

Preambuta Petycji: 

Nawiqzuja.c do naszych uprzednio dostarczanych do JST wnioskow, w ktorych pytalismy w trybie ustawy o doste.pie 

do informacji publicznej - o realizacje. zadah zwiqzanych z przeciwdziataniem ucigzliwosci zapachowej - pragniemy 

zwrocic uwagQ Decydentow 

w Gminach/Miastach - na dramatyczne zagadnienia zwiqzane z tym obszarem: 

Koresponduja.c z archiwalnymi (sprawa trwata kilka lat) doniesieniami medialnymi, zawartymi w odnosnikach 

ponizej: 

http://portalplock.pl/pl/ll wiadomosci/7362 dwoje dzieci zmarlo mieszkancy przerazeni.html 

http://gosc.pl/doc/2093175.Ekobomba-w-Ciolkowie 

w dalszej tresci petycji wnosimy aby Gmina uruchomita i oddata do dyspozycji Mieszkahcow interwencyjny adres e-

mail, na ktory b^dzie mozna dostarczac wszelkie informacje dotycza.ce zarejestrowanych przez Mieszkahcow 

"nieprawidtowosci zapachowych". 

Rzeczone nieprawidtowosci w pewnych przypadkach mogq bye wyznacznikiem zagrozeh chemicznych (CZQSC 

towarzyszqeych odorom gazow moze nie miec zapachu ale sa. bardzo toksyczne), mikrobiologicznych lub innych 

(mikro-pyty, hatas) prowadzqeych do pogorszenia stanu zdrowia mieszkahcow w sposob nagty lub przedluzony w 

czasie, etc. 

- Powyzej zamieszczone materiaty dotycza.ee dramatycznych wydarzeh w Gminie Radzanowo - zwia.zane z 

kompostownia. - ktora przyczynita si^ do skazenia powietrza na terenie miejscowosci przylegaja.cych do inwestyeji. 

Wi^kszosc opinii za zaistniaty stan faktyczny obarcza lokalnych Urz^dnikow - pozostaja.cych przez dtuzszy czas w 

bezczynnosci. 

Martwi nas ignorowanie tego problemu (przez Urz^dnikow roznych szczebli) oraz bagatelizowanie prawie 

kazdego zagrozenia tego typu zgtaszanego przez mieszkahcow i Obywateli. 
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Petycja 

§1) W zwia.zku z powyzszym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, scilicet: "Kazdy ma prawo sktadac petycje, wnioski i 

skargi w interesie publicznym, wtasnym lub innej osoby za jej zgoda. do organow wtadzy publicznej oraz do 

organizacji i instytucji spotecznych w zwiqzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

publicznej. (...)" 

- w zwia.zku z 221 i 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania administracyjnego (Dz.U.2013.267 

j.t) - korespondujgc z art. 222 Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2016.672 z dnia 2016.05.16) - i 

Rozporza.dzeniem Ministra Ochrony Srodowiska z 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) - sktadamy petycje. 

w przedmiocie - aby Wojt/Burmistrz/Prezydent - opublikowat na Tablicy Ogtoszeri adres e-mail Urze.du 

dedykowany do przyjmowania sygnatow o ucigzliwosci zapachowej. 

Proponujemy aby Kierownik JST - zdefiniowat adres typu alarm-zapachowy@nazwadomeny - (ad exemplum alarm-

zapachowy@abramow.pl alarm-zapachowy@warszawa.pl alarm-zapachowy@nazwaRminy.pl etc 

Wzmiankowany adres bytby oczywiscie obstugiwany przez Decydentow z Urze.du. 

§2) Koresponduja.c z prezentowanymi powyzej materiatami, w trybie ww. Przepisow wnosimy aby - Pracownicy 

Jednostki Samorza.du Terytorialnego (Adresata) wypetniajgcy w ramach przydzielonych im kompetencji - zadania 

zwiqzane z rzeczonym obszarem - dokonali analizy wyzej sygnalizowanej problematyki. 

W zakresie zachowania zasad uczciwej konkurencji przez Jednostki Samorza.du Terytorialnego (w tym Spotki 

Komunalne) - przy definiowaniu tresci publikowanych przez Miasta/Gminy/Spotki Komunalne - Specyfikacji 

Istotnych Warunkow Zamowienia - w obszarze przeciwdziatania ucia,zliwosci zapachowej. 

w szczegolnosci pod ka.tem: 

- wspierania dywersyfikacji stosowania technik dezodoryzacji (przeciwdziataniu monopolizacji i ujednolicania 

stosowania wybranych technologii) 

- wspierania zasad uczciwej konkurencji 

- wspierania stosowania technik dezodoryzacji wdrazanych - pod ka.tem oczekiwanego i uzyskanego efektu 

kohcowego (jednoczesnie bez wprowadzania emisji wtornej) 

- niepromowania w SlWZ'ach - okreslonej technologii, ale zapewnienia jak najszerszego spektrum instrumentow, 

dzi^ki ktorym osiqgane sa. zatozone cele. 

- stopniowego porzucania rozwigzah, ktorych efektem jest emisja zanieczyszczeh w postaci bioaerozoli czy 

wolnych rodnikow, ktore maja. jednoznaczny - negatywny wplyw na zdrowie, etc 

Wnosimy o krotkie poinformowanie Wnioskodawcy o wynikach przeprowadzonej analizy. 

Osnowa Petycji: 

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji kiedy Organy btyskawicznie reaguja. na sygnaty mieszkahcow w tym 

wzglQdzie. 

Wszystko w kontekscie cytowanych powyzej dramatycznych materiatow - dot. Kompostowni w Gminie Radzanowo. 

Mamy nadzieJQ, ze nasze dziatania przyczynia. siq do sanacji tego obszaru, a publikacje na www.gmina.pl do sktonia. 

Urz^dnikow w szybszych interwencji w zwiqzku z zagrozeniami tego typu. 

Jak widac z publikowanych materiatow, zazwyczaj najmtodsi mieszkahcy Gminy - najbadziej cierpiq z powodu 

opieszatosci urz^dniczej w t e j materii. 
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Jak piszq osoby, ktore zapoznajq s\$ z zatqczonymi materiatami dot. historii, ktora wydarzyta s\q w Gminie 

Radzanowo ...Po raz kolejny „Polak b^dzie mniej mgdry po szkodzie" ... pytajqc czy tym razem zostana. wyciqgniQte 

wtasciwe wnioski z nieszcz^scia jakie dotkn^to rodzine^ w ww. Gminie. 

To instytucje Samorza^dowe maja. stac na strazy naszych praw wynikajqcych z Konstytucji. Gdy wi^c dojdzie do 

kolejnego naruszenia praw zwiqzanych z bezpiecznym korzystaniem ze srodowiska - powinny zostac podJQte kroki 

zaradcze, a nasza inicjatywa polega na informowaniu Obywateli o tych prawach przy wspotpracy z lokalnq 

Administracjq Publicznq. 

Mamy nadzieJQ, ze nasze dziatania przyczyniq sie. do lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci w tym obszarze oraz 

doprowadzg do postrzegania uciqzliwosci zapachowej rowniez - jako zjawiska informujgcego nasze zmysty o 

obecnosci substancji gazowych lub mikroorganizmow patogennych w bioaerozolach (towarzyszqcym odorom) co w 

sumarycznym uje.ciu moze wptywac nie tylko na komfort zycia mieszkahcow ale tez i na ich zdrowie ( w szczegolnosci 

zdrowie Dzieci) 

Cz^sto mowiqc o uciqzliwosci zapachowej bierze s\% pod uwagQ jedynie dyskomfort Osob narazonych na 

nieprzyjemne zapachy - tymczasem najnowsze publikacje zagraniczne oraz krajowi eksperci podnoszq, ze tego 

rodzaju substancje - nie tylko stanowiq o uciqzliwosci zapachowej i dyskomforcie psychofizycznym ale takze - w 

wymiarze wieloletniego oddziatywania - moga, stanowic duze, bezposrednie zagrozenie dla zdrowia (astma, krgzenie, 

ostabienie kondycji fizycznej) 

W sposob posredni powodujq obnizenie odpornosci, alergie, sktonnosci do irytacji etc 

Dla utatwienia zaiqczamy propozycj^ tego typu ogtoszenia, choc oczywiscie Decydenci mogq opracowac go per 

analogiam w innej formie. 

§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzqdzenia Prezesa Rady 

Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wnioskow. (Dz. U. z dnia 

22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl 

§5) Wnosimy o archiwizacjQ zatgcznika stosownie do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 

§6) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych petycji ztozonych na mocy art. 63 Konstytucji RP w 

zwiqzku z art. 221 i 241 KPA, zostata udzielona - zwrotnie na adres e-mail uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl 

§6) Wniosek zostat sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych 

Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) 

Dodatkowe informacje: 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osoba. reprezentujqca 

Podmiot wnoszqcy petycje - jest Prezes Zarz^du Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostata ztozona za pomocq srodkow komunikacji 

elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: uciazliwosc-zapachowa@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 

Komentarz do Wniosku: 
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Wnioskodawca - pro forma podpisat - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (w zatqczeniu stosowne pliki) - choc wedtug aktualnego orzecznictwa brak podpisu elektronicznego 

nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjnego w 

Warszawie I OSK 1277/08. Podkreslamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek traktujemy jako probe, 

usprawnienia organizacji dziatania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania potrzeb 

ludnosci. Do wniosku dotqczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on 

takq sama, tresc, jak ta ktora znajduje sie. w niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku 

wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyskac na stronach W W W podmiotow -

zgodnie z ustawq, swiadczqcych ustugi certyfikacyjne. 

- To ze wnioskodawca powotuje sie na art. 241 KPA, nie oznacza ze niniejszy wniosek nalezy procedowac w trybie 

KPA. 

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien bye procedowany w trybie Ustawy o petycjach - lub 

wedtug oceny Urz^dnikow. 

Rzeczony art. 241 KPA - mowi jedynie - expressis verbis - o koniecznosci usprawniania i ulepszania struktur 

administracji publicznej - za pomocq trybu wnioskowego. 

Niniejszy wniosek moze bye rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z 

dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyz celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie, 

naprawa - na miare. istniejqeych mozliwosci - funkejonowania struktur Administracji Publicznej. 

Zwracamy uwagQ, ze Ustawodawca do tego stopnia stara sie. - poszerzyc spektrum mozliwosci porownywania cen i 

wyboru roznych opeji rynkowych oraz przeciwdziatac korupeji w Administracji Publicznej - ze nakazat w §6 ust. 2 pkt. 

2 zatqeznika nr 1 do Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) - archiwizowanie, rowniez wszystkich niezamowionych ofert, a 

co dopiero petycji i wnioskow optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni si^ z pewnosciq do 

wie.kszej rozwagi w wydatkowaniu srodkow publicznych. 

Duza ilosc powotywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wiqze si§ z tym, ze chcemy uniknqc 

wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w 

przypadku nielicznych JST. 

Jezeli JST nie zgada siQ z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne akceptowane 

przez JST. 

Dobro Petenta i jawnosc zycia publicznego jest naszym nadrz^dnym celem, dlatego staramy sie. rowniez 

upowszechniac zapisy Ustawowe dotyczqee Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreslit i uregulowat w art. 

63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo sktadac petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wtasnym lub innej 

osoby za jej zgodq do organow wtadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spotecznych w zwiqzku z 

wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji 

RP "Kazdemu zapewnia siQ wolnosc wyrazania swoich poglqdow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji." 

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zach^ca do aktywnosci obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku mogq bye w 

szczegolnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzqdnosci, usprawnienia pracy i zapobiegania 

naduzyciom, ochrony wtasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci." 

PamiQtajmy rowniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze bye narazony na 

jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu ztozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiatu do 

publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dziatat w granicach prawem dozwolonych. § 2. Organy pahstwowe, 

organy jednostek samorzqdu terytorialnego i inne organy samorza,dowe oraz organy organizacji spotecznych sq 

obowiqzane przeciwdziatac hamowaniu krytyki i innym dziataniom ograniczajqeym prawo do sktadania skarg i 

wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku." 

Eksperci NIK pisza.: "Niewielka liczba sktadanych wnioskow o udzielenie informacji publicznej, liczba skarg ztozonych 

do WSA, jak rowniez liczba pozwow ztozonych do sqdow rejonowych, swiadczyc moze o braku zainteresowania w 

egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony, realizacje. tego prawa utrudniajq 

podmioty zobowiqzane do petnej przejrzystosci swojego dziatania, poprzez nieudost^pnianie wymaganej informacji 

publicznej" [Protokot pokontrolny dost^pny w sieci Internet: LBY-4101-09/2010]. Mamy nadziejQ, zmienic powyzszq 

ocen^, bye moze nasz wniosek choc w niewielkim stopniu - przyczyni si$ do zwi^kszenia tych wskaznikow. 

Oczywiscie - wszelkie ewentualne post^powania - ogtoszone przez Jednostke. Administracji Publicznej - be,dqce 

nast^pstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzic zgodnie z rygorystycznymi zasadami wydatkowania 

srodkow publicznych - z uwzgl^dnieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci i transparentnosci 

- zatem w petni lege artis. 
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Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dotgczono plik podpisany bezpiecznym kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia 

optat, mozna uzyskac na stronach W W W podmiotow - zgodnie z ustawq, swiadczqcych usfugi certyfikacyjne. 
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