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Kierownik Jednostki Samorzqdu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumie niu drt.33 ust.
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzEdzie gminnym (t.j. Dz. u.22o20 r. poz.7

Dane wnioskodawcy/petycjodawcy* znajduiq siq poni2ej oraz -w zatqczonym pliku L'

sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z
dnia 5 wrzeinia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz.162,1590), Ustawy o dostqpie do Informacji Publicznej, fakultatywnie
przepis6w art. 4ust. 5 Ustawy o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) Data dostarczenia -
zgodna z dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks cywilny (t.j. oz. u.z2019 r. poz. !L4s,
1495,22020 r. poz.875)
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
identyfikowalny za po6rednictwem adresu e-mail pod kt6rym odebrano niniejszy
wniosek/petycjq. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji publicznej Urzqdu.

JeSli Gmina nie jest w posiadaniu poni2ej wnioskowanych informacji publicznych - wnosimy
o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki organizacyjnej - nadzorowanej przez
Gminq, kt6ra w zakresie Plfierzonych jej kompetencji i zadad - jest w posiadaniu
wnioskowa nych przez nas informacji.
wzmiankowane przekazanie do Zaktadu Kcimunalnego / Sp6fki Komunaln ej / oczyszczalni
Sciek6w lub innejjednostki organizacyjnej - mo2e nastqpii na podstawie art. 65 Ustawy z
dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z2O2Or. poz.
256, 695) - lub innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez urzqd.

Preambula:
Jak wynika z protokof6w pokontrolnych NIK (dostqpnych na stronach nik.gov.pl) oraz
sprawozdania z dziafalno6ci Najwy2szej lzby Kontroli w 2oI7 roku - KST-KSP.O320.ooL/zoLg -
dostqpnych r6wnie2 w sieci Internet :

"(...) w nastqpstwie nieprawidlowego gminnego nadzoru dopuszczono do sytuacji, w
kt6rej ilo56 Sciek6w oczyszczonych w skontrolowanych gminach odpowiadafa Srednio
55,sYo, a w skrainym przypadku zaledwie 4,5% iloSci zuiytej wody. W mediach pojawiafy
siq informacje na temat zanieczyszcze6 jezior spowodowanych nielegalnym
odprowadzaniem nieczystoSci. Powy2sze okolicznoSci, a takze fakt, 2e nie prowadzono w
wojew6dztwie lubuskim, kt6re jest jednym z najbardziej zasobnych w jeziora region6w,
kontroli pozwalajqcej na ocenQ prawidlowo6ci zapewnienia przezgminy bezpieczeristwa w
miejscach wykorzystywanych do kqpieli, uzasadnialy potrzebq przeprowadzenia takiej
kontroli. Wartoii dodanq kontroli stanowi okreSlenie obszar6w, w kt6rych funkcjonowanie
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kontro lowa nych jed nostek wyma ga poprawy. (...),,

vide - wyniki kontroli NIK R/1G/00 - raport zbiorczy za2oL7 r. s. L79, etc

ponadto:
Art.74 ust.3 i4 Konstytucji RP - stanowi,2e:
"( ...) '
3. Ka2dy ma prawo do infdrrnacji o stanie i ochronie Srodowiska.
4. wtadze publiczne wspierajq dziatania obywateli na rzecz ochrony i poprawy
stanu Srodowiska. (,..)"

Bezsprzecznq podstawE naszego wniosku sq r6wnie2 inne ustawowe przepisy
korespondujqce z naszym wnioskiem, inter alia zawarte w
Ustawie Prawo ochrony Srodowiska (D2.U.20t8J99 t.j. z 2018.04.27)w Ustawie z dnia 3
paidziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko, czy w
art.7 ust. L pkt. 1 Ustawyzdnia 8 marca 1990 r. osamorzEdziegminnym (D2.U.2018.994
t.j. z dnia 2018.05.24), etc

W latach 2007-2OL5 - mieliSmy wra2enie, 2e niewiele podejmuje sig starari sanacyjnych w
tym zakresie.

Obecnie w latach 2OL5-2O2O - funkcjonujq na szczqScie lub zaczynajq funkcjonowa6
rzqdowe (centralne) programy, dziqki kt6rym sytuacja z pewno5ciq ulegnie poprawie.

Poza wy2ej powotanym profokotem NIK - opis zlej sytuacji w tym obszarze ochrony
Srodowiska - sensu largo - mo2na znaleli r6wnie2 w protokole pokontrolnym NIK nr
KS|.410.003.00.2015 Nr ewid. 207 /20t5/P/L5/052/KSI - gdzie Najwy2sza lzba Kontroli -
negatywnie ocenia aktywnoSi Jednostek Samorzqdu Terytorialnego w obszarze ochrony
Srodowiska.
NIK ocenita, 2e procedura dotyczEca przeprowadzania strategicznych ocen oddziatywania na
Srodowisko przez organy jednostek samorzqdu terytorialnego (kontrolowano urzqdy
marszatkowskie i urzqdy gmin) nie byta realizowana prawidtowo.
(...) Powy2sze nieprawidlowo6ci wynikaty m.in. z wybi6rczego stosowania przepis6w prawa
lub jego niewta$ciwej interpretacji, braku wiedzy pracownik6w urzqd6w czy niewta5ciwego
przeptywu informacji w urzqdzie. etc
Ze szczeg6tami rzeczonego protokotu mo2na zapoznaisiq w sieci Internet - na stronach
WWW.nik.egv.pl - wpisuiqc wy2ej przedto2onq sygnaturq akt.

Chcqc r6wnie2 - pro publico bono - uczestniczy(w procesie zwracania uwagi na rzeczonq
problematyke - nawiazujqc do uprzednio dostarczanych do JST - przez nasz podmiot
Wniosk6w - wnosimy jak poni2ej:

Treii Wniosku
Na mocy art. 61- Konstytucji RP w zwiqzku z art. 5 ust. L pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 wrzejnia
2001 r. o dostqpie do informacji publicznej (D2.U.2015.2058 z dnia 2015.L2.07) - wnosimy o
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udzielenie informacji publicznej w przedmiocie okre6lonym w poni2szych punktach.

Ponownie zaznaczmy,2e je3li Gmina nie jest w posiadaniu poni2ej wnioskowanych
informacji publicznych - wnosimy o przekazanie naszego wniosku - ex officio do Jednostki
Organizacyjnej - nadzorowanej przez Gminq, kt6ra w zakresie powierzonych jej kompetencji
i zadari - jest w posiadaniu wnioskowanych przez nas informacji. Wzmiankowane
przekazanie do Zakladku Komunalnego / Sp6tki Komunaln ej / Oczyszczalni Sciek6w lub innej
jednostki organizacyjnej - mo2'e nastqpii na podstawie art. 65 Ustawy z dnia L4 czerwca
1960 r. Kodeks postqpowinila administracyjnego (t.j. Dz. U. z2O2O r. poz.256, G95) - lub
innej podstawy - lege artis - zastosowanej przez Urzqd.

$1) Jakq kwotq w skali roku wydatkuje Gmina na zakup Srodk6w chemicznych
stosowanych do uzdatniania wody ijej ochrony bakteriologicznej? Wnioskodawcq
interesuje okres 2Ot9 r,
52) W trybie wyiej podanych podstaw prawnych wnosimy o udzielnie informacji
publicznej w przedmiocie cen netto oraz nazw handlowych Srodk6w chemicznych jakie
zakupila Gmina (odno5na - powolana - Jednostka Organizacyjna Gminy) - do realizacji
zadafi okreSlonych w g1 ?
53) Wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie stawki podatku VAT
zawartego w cenie podchlorynu sodu - stosowanego przez Gminq (odnoSnq Jednostkq
Organizacyjnq Gminy)- do dezynfekcjiwody pitnej? '
54)Wnosimy o udzielenie informacji publicznejw przedmiocie - nazw handlowych
flokulant6w i koagulant6w, a takie innych Srodk6w chemicznych i biologicznych
niezbqdnych do funkcjonowania Oczyszczalni Sciek6w i Stacji Uzdatniania Wody oraz
odno6nych cen netto i iloSci - nabywanych przez Gminq (Jednostkq Organizacyjnq Gminy)
- przedmiotowe dane mogE by6 udostqpnione w odniesieniu do 2OL9 r.lub fakultatywnie
za pierwsze 5 miesiqcy 2010 r.

55) Wnosimy o podanie kr6tkiego - max 4 zdaniowego opisu technologi na jakiej oparta
jest praca oczyszczalni Sciek6w
55) Wnosimy o podanie kr6tkiego max 4 zdaniowego opisu technologii stosowanej przez
Gminq (Jednostkq Organizacyjnq Gminy) do czyszczenia przepompowni oraz koszty
ponoszone w zwiqzku z tym procesem.
Przedmiotowe dane mogE byd udostqpnione w odniesieniu do 2OLg r.lub fakultatywnie za
pierwsze 5 miesiqcy 2O2O r.

57) Czy na terenie Gminy znajdujq siq zbiorniki wodne wykorzystywane do kqpieli
rekreacyjnych?
W przypadku odpowiedzi nietwierdzqcej na pierwszq cze56 pytania - fakultatywnie
Wnioskodawce interesujq r6wniei zbiornikiwodne wykorzystywane przez mieszkafic6w
do kqpieli nielegalnej "na dziko".
98) Wnosimy udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - jakie dzialania podejmuje
gmina w celu utrzymania czysto6ci wody w zbiornikach o kt6rych mowa w powyiszym S.

W mniemaniu wnioskodawcy rzetelna odpowiedl na powy2sze pytania ma skfonii
Decydent6w do przeprowadzenia rekonesansu w tym obsza rze zada| wtasnych gminy tak
aby - w uzasadnionym interesie pro publico bono - ewentualnie wdro2yi procedury
sanacyjne w tym obszarze w Gminach.
Pytania dotyczq stanu faktycznego tak krytycznie ocenianego przez NIK (w!. powy2ej
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cytowanych protokot6w pokontrolnych NIK) oraz stanu faktycznego w opisywanym obszarze
w Gminach - tak krytycznie ocenianego przez organy kontrolne i media.

$9) Aby zachowai petnq jawno6i i transparentnoSi naszych dziatai fakultatywnie wnosimy
o publikacjq naszego wniosku oraz odno5nej odpowiedzi udzielonej przez Gminq (Jednostkg
Organizacyjnq Gminy)w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy lub w Oficjalnej Stronie
lnternetowej Gminy. '

$.r

Osnowa Wniosku:
Pomimo, 2e nie wnioskujemy o informacjq przetworzonq w zakresie wymagajqcym
znacznych naklad6w pracy, uzasadniamy nasze pytania stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1
pkt. 1 Ustawy o dostqpie do informacji publicznej -tym,2e przedmiotowa informacja oraz
ewentualna p6lniejsza pr6ba optymalizacji tego obszaru wydaje siq szczeg6lnie istotna z
punktu widzenia uzasadnionego Interesu Spofecznego, o czym Swiadczy szereg doniesied
medialnych oraz powy2ej cytowane protokoty pokontrolne NlK.

Mamy nadziejq, 2e Urzqdy stosujqc zasady uczciwej konkurencji oraz racjonalnego
wydatkowania Srodk6w publicznych - wdro2q odpowiednie procedury - dziqki kt6rym
osiqgniqte zostanq kolejne cele okreSlone w powolanych aktach prawnych.
Zdaniem wnioskodawc6w dbato6i o oszczqdne, racjonalne i najbardziej efektywne
wydatowanie Srodk6w publicznych w oparciu o zasady uczciwej konkurencji - powinna byi
nadrzqdnym warunkiem sine qua non ewentualnego wydatkowania Srodk6w publicznych.
Przykladem w analizowanym obszarze mo2e byi stosowanie tych samych szczep6w bakterii
w oczyszczalniach i przepompowniach, etc
W mniemaniu wnioskodawqy - podejmujqc ewentualne procedury sanacyjne i

optymalizacyjne w gminach, do kt6rych choiby w minimalnym stopniu ewentualnie
przyczyni siq niniejszy wniosek - nale2y pamiqtai, ze celem optymalizacji ma byi
efektywniejsze i racjonalniejsze wydatkowanie 6rodk6w publicznych powierzonych Gminom
przez Podatnik6w i bud2et Pahstwa oraz lepsze zaspokajanie 2ywotnych potrzeb
mieszkafic6w Gminy w tym prawa do czystej wody i czystego powietrza.

510) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie 57
Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r, w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania s, i wniosk6w. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -
n a a d res e- m ar I I,-c.zvsja -wp d a @ sa ttl""p rzq_d, p I

$11) Wnosimy o to, aby odpowied2 w przedmiocie powy2szych petycji zto2onych na mocy
art.63 Konstytucji RP-wzwiqzku zart. 24L KPA, zostala udzielona -zwrotnie na adres
e:m a il-gvsla:w_p-da @ sa m q rya_d= B I

512) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym -
stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 wrze5nia 20L6 r. o ustugach zaufania oraz
identyfi kacji elektronicznei ( Dz. U. 2016 .ts7 g d n ia 2016.09. 29)

Wnioskodawca:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarzqdu - Adam Szulc
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ul. Poligonowa L
04-05L Warszawa
nr KRS:0000059459
Kapitat Zaktadowy: 222.000,00 pln
lYWW,Rfl ina'pl !V"WW*54m9{.4ed,d

Wnioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym
podpisem elektronicznyT (r,ri zafqczeniu stosowne pliki) - choi wedtug aktualnego
orzecznictwa brak podpi3u'tlektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowogci wniosku,
stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sqdu Administracyjnego w Warszawie I OSK IZ77/Og.
Podkre5lamy jednoczeinie, i2 przedmiotowy wniosek traktujemy jako pr6bq usprawnienia

organizacji dziatania Jednostek Administracji Publicznej - w celu lepszego zaspokajania
potrzeb ludno5ci. Do wniosku dotqczono plik podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zawiera on takq samq tre$i, jak ta kt6ra znajduje siq w niniejszej
wiadomo5ci e-mail. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, kt6re bez ponoszenia oplat, mo2na uzyska6 na stronach WWW
podmiot6w - zgodnie z ustawq, Swiadczqcych ustugi certyfikacyjne.
- To 2e wnioskodawca powotuje sie na art. 24L KPA, nie oznacza 2e niniejszy wniosek nale2y
procedowa6 w trybie KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien byi procedowany w trybie Ustawy
o dostqpie do informacji publicznej lub w trybie ustawy o petycjach* - lub wedlug oceny
Urzqdnik6w.
Rzeczony art.24L KPA - m6wi jedynie - expressis verbis - o koniecznoSci usprawniania i

ulepszania struktur administracji publiczn ej - za pomocE trybu wnioskowego.
Niniejszy wniosek mo2e byi rozpatrywany w trybie Ustawy o dostqpie do inf. publicznej lub
Ustawy z dnia 1L lipca 2OL4 r. o petycjach* (D2.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241
KPA - podany jest dodatkwro - gdy2 celem wniosku jest - sensu largo - usprawnienie,
naprawa - na miarq istniejqcych mo2liwo6ci - funkcjonowania struktur Administracji
Publicznej.
Zwracamy uwage, 2e Ustawodawca do tego stopnia stara siq - poszerzyi spektrum
mo2liwo6ci por6wnywania cen i wyboru r62nych opcji rynkowych oraz przeciwdziatai
korupcji w Administracji Publicznej - 2e nakazat w 56 ust. 2 pkt. 2 zatqcznika nr 1 do
Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w z dnia 1-8 stycznia 20LL r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2ott r.) - archiwizowanie, r6wnie2 wszystkich
niezam6wionych ofert, a co dopiero petycji i wniosk6w optymalizacyjnych. Cieszy nas ten
fakt niemiernie, przyczyni siq z pewno6ciq do wiqkszej rozwagi w wydatkowaniu Srodk6w
publicznych.
Du2a ilo5i powotywanych przepis6w prawa w przedmiotowym wniosku, wiq2e siq z tym, 2e
chcemy uniknqd wyja3niania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co
rzadko, ale jednak, ciqgle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Je2eliJST nie zgada siq z powotanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy
prawne akceptowane przez JST.

Dobro Petenta ijawno6i 2ycia publicznego jest naszym nadrzqdnym celem, dlatego staramy
siq r6wnie2 upowszechniai zapisy Ustawowe dotyczqce Wnioskowania. Kwestie te
Ustawodawca podkreSlil i uregulowat w art. 63 Konstytucji RP: "Ka2dy ma prawo skladai
petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wtasnym lub innej osoby za jej zgodq do
organ6w wfadzy publicznej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiqzku z
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wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej." oraz w
art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Ka2demu zapewnia siq wolnoS6 wyra2ania swoich poglqd6w
oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."
Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zachqca do aktywno6ci obywatelskiej, "przedmiotem
wniosku mogq by6 w szczeg6lno5ci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworzqdno5ci, usprawnienia pracy i zapobiegania nadu2yciom, ochrony wtasnoici,
lepszego zaspokaja nia potrzeb' ludnoSci."
Pamiqtajmy r6wnie2 o prftp{sach zawartych inter alia: w art.225 KpA: "s 1. Nikt nie moie byd
naraiony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zloienia skargi lub wniosku albo z powodu
dostarczenia materialu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeieli dzialaf w granicach
prawem dozwolonych. 5 Z. Organy paf stwowe, organy jednostek samorzqdu terytorialnego i

inne organy samorzadowe oraz organy organizacji spotecznych sq obowiqzane
przeciwdziata6 hamowaniu krytyki i innym dziataniom ograniczajEcym prawo do skladania
skarg i wn'iosk6w lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub
wniosku."
Ju2 w 2010 r. eksperci NIK pisali: "Niewielka liczba skladanych wniosk6w o udzielenie
informacji publicznej, liczba skarg zto2onych do WSA, jak r6wnie2liczba pozw6w zto2onych
do sqd6w rejonowych, Swiadczyi mo2e o braku zainteresowania w egzekwowaniu
powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej stronv realizacjq tego prawa
utrudniajq podmioty zobowiqzane do petnej przejrzystoSci swojego dziatania, poprzez
nieudostqpnianie wymaganej informacji publicznej" [Protok6t pokontrolny dostqpny w sieci
I nternet: LBY-4101-09 I 20101.
Mamy nadziejq, zmienii powy2szq ocenQ, byi mo2e nasz wniosek choi w niewielkim stopniu
- przyczyni siq do zwiqkszenia tych wskalnik6w.
Oczywi6cie - wszelkie ewentualne postQpowania - ogtoszone przez Jednostkq Administracji
Publicznej - bqdqce nastqpstwem niniejszego wniosku - nale2y przeprowadzii zgodnie z
rygorystycznymi zasadamiwydatkowania Srodk6w publicznych - z uwzglqdnieniem
stosowania zasad uczciwej konkurencji, przdjrzystoSci i transparentno6ci - zatem w petni
lege artis.
Ponownie sygnalizujemy, 2e do wniosku dolqczono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Weryfikacja podpisu iodczytanie pliku wymaga
posiadania oprogramowania, kt6re bez ponoszenia optat, mo2na uzyskai na stronach WWW
podmiot6w - zgodnie z ustawq, Swiadczqcych ustugi certyfikacyjne.
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*Zalaczniki:
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