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Petycja 
 
§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052) , wnosimy petycję do Kierownika JST o to aby jednym ze środków 
poprawy efektywności energetycznej wdrożonym przez Gminę w 2022 r. była optymalizacja wydatków 
związanych kosztami zakupu  energii elektrycznej oraz ewentualna sanacja stanu faktycznego i 
długofalowe planowanie związane z zagadnieniami poruszanymi przez wnioskodawcę w §1.4 
niniejszego wniosku.   
  
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)  
 
Korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r.) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny być ad hoc dostępne w 
Urzędzie, przekazanie ich kopii (skanu) nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich 
przetwarzaniem i dane te   wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro 
publico bono - nawiązując osnowy powyższego wniosku.  
 
  
§3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści 
wniosku  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego 
(Adresata) W tym przypadku prośba jest fakultatywna gdyż - obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku 
petycji. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie, mamy nadzieję, że Urząd również.   
 
§4) 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 zwrotny - adres e-
mail: poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl   
§5) 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 e-mail 
poprawa.efektywnosci.energetycznej@samorzad.pl  
§6) 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)  
 
 
  


