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Petycja na mocy art. 63 Konstytucji
Petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia
Do adresat.urzad@samorzad.pI

P w trybie Ustawy a
014.09 05)

- Kierownik Jednostki Samorzadu Ter)rforialnego (dalej JST)  _ w rozumieniu art. 33 ust. 3 Usfavy o
samorzadzie gminnym  (Dz.U.2001.142.1591 j.I.)

Dane unioskodawcy znajduja si? poniZej oraz - w zalqczonym pliku sygnowanym kwaliflkOWanym POdPiSem
elektronicznym  - stosounie do dyspozycji Ustalvy z dnia 5 wrzeSnia 20 1 6 I. o uslugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej @z,U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepis6w art. 4 ust. 5 Ustarvy o petycjach (Dz.U,2014.1 195 z
dnia 2014.09.05) -Data dostarczenia - zgodna z dyspozycjq art. 61 pkt. 2 Ustalvy Kodeks Cywilny @z. U. 2014.121

-         i.t.)

Preambula Petycj i :

Korespondujqc z uprzednio dostarczanymi lrmioskami i petycjami - do Jednostek Administracji Publicznej) JST  i
Organizacji Spolecznych  - w zwiqzku  z realizacjq zadari w obszarze przeciwdzialania uciqZliwo5ci zapachowej -
pragniemy ZVI.6ci6 uwage Decydentow  - na nowe narzedzia moZliwe sposoby prowadzenia polityki zapobiegania
uciqZliwoSci zapachowej.

Rzeczona problematyka lvydaje Ham si? - szczeg6lnie istotna z puntu widzenia wartoSci lvymagajqcych szczeg61nej
ochrony w imie dobra wsp61nego i interesu spolecznego dot. zwiekszania bezpieczeristwa, komfortu i jakoSci dycia
zbiorowego.

Staralny sic doprowadzi6 do  postrzegania uciqZliwoSci zapachowej r6lunieZ -jako zjawiska informujqcego nasze
zmysfy o obecno5ci substancji gazolvych lub lnikroOrganiZm6w patogennych w bioaerozolach (towarzyszacyln
odorom) co w sumarycznym uj?ciu moZe \xplywa6 nie tylko na komfiort Zycia mieszkahc6w ale te2 i na ich zdrowie ( w
szczeg61nofci zdrowie Dzieci)

-           Cz?sto m6wiac o uciaZliwo5ci zapachowej bierze si?  pod uwag?jedynie dyskomfort Os6b naraZonych na
nieprzyjemne zapachy - tymczasem najnowsze publikacje zagraniczne oraz krajowi eksperci podnosza? Ze tego rodzaju
substancje - nie tylko stanowia o uciaZliwo5ci zapachowej i dyskomforcie psychoflZyCZnym ale takZe - w vymiaIZe
wieloletniego oddzialywania - mogq stanowi6 duZe, bezpoSrednie zagroZenie dla zdrowia (astma, krqZenie, oslabienie
kondycj i flZyCZnej)
W spos6b poSredni powodujq obniZenie odpomoSci, alergie, sklonnoSci do irytacji  etc

Cficemy wspomaga6  Instytucje - z przedmiotowego obszaru zadah i kompetencji - w prowadzeniu wlaSciwej polityki
infolmaCyjnej PrZeZ Organy Administracji Publicznej oraz Organizacje Spoleczne - z pevIIOScia przyczyni sis do
sanacji nieprawidlowoSci w tym obszarze oraz do zwiekszenia poziomu edukacji spolecznej.

Przedmiot Petycji :
i1) W zwiazku z polvyZszym, na mocy art. 63 Konstytucji RP, oraz dyspozycji Ustalvy z dnia I 1  lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1 195 z dnia 2014.09.05) - scilicet:  "KaZdy ma prawo sklada6 petycje, `rmioski i skargi w
interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby zajej zgoda do organ6w wladzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji spolecznych w zwiqzku z `vykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej.(...)"
-wzwiqzku z 221  i 241  Ustalvy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267

j.t) -korespondujac z art. 222 Ustavy Prawo Ochrony Srodowiska @z,u.201 6.672 z dnia 2016.05.16) - i
RozpoIZadZeniem Ministra Ochrony Srodowiska z 26 stycznia 20 1 0 I. w sprawie walfoSci odniesienia dla niekt6rych
substancji wpowietrzu @z. U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) - skladamy petycje w przedmiocie -  aby KierolrmikJednostki
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(Adresat Petycji) - opublikowal w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - zalqczony Baner dotyczqcy zbliZajqcej
sic Konferencji zwiqzanej z poruszanq lvyZej problematykq zapobiegania uciqZliwo5ci zapachowej.

Pelna nazwa Konferencji: lRozwiqzywanie problem6w odorolvych w Swietle ostatnich osiqgnie6 naukolvych?

Szczeg6ly pod adresem URL: wwv.is.ow.edu.o1/iwaodours20 1 7
!2) W trybie vyZej powolanych prze-pis6w -_lrmosimy r6wmieZ o opublikowanie niniejszej petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycje lub urzedu go obslugujqcego (Adresata)  - ipso lure art. 8 ust. 1 ww
Ustavyy a petycjach oraz co za tym idzie lvyraZamy zgode na opublikowanie na Oflcjalnej Stronie WWW adresata
- poniZej zawartych danych dot. Podmiot6w Wnoszqcych niniejszq Petycje.

Osnowa Petycji:
W naszym mniemaniu - Instytucje posiadajqce odpowiednie kompetencje i lvykonujqce zadania w tym obszarze  maja
sta6 na straZy naszych praw lvynikajqcych z Konstytucji.
Kiedy wiec dochodzi do permahentnego  naruszenia praw zwiazanych z bezpiecznym ko]zystaniem ze S1.OdOWiSka -
powinny zosta6 podj?te k1.Oki ZaradCZe, a naSZa iniCjatyWa POlega na informowaniu Obywateli o tych prawach p]zy

^\           wsp61pracy z wszystkimi, kt6rzy mogq podejmowa6 dzialania sanacyjne w tym obszarze.

Farfultatylunie - prosimy aby Adresat zamie5cil r6wnieZ zalqczony opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie
zalqczona agende (w jezyku angielskim)

i4) Wnosimy o zvIOtne POtwierdZenie OtrZymania niniejSZegO lrmiOSku W trybie i7  Rozporzqdzenia Prezesa Rady
Ministr6w z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosk6w, @z. U. z dnia
22 styczna 2002 I. Nr 5, poz. 46) -  na adres e-mail uciazliwosc-zanachowa@,samorzad.D1
i5)  Wnosimy o archiwizacje zalacznika stosounie do Rozporzqd_zenia PreZesa Rady riinistr6w z dnia 1 8 stycznia
20 1 1 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej ' jednolitych rzeczolvych lvykaz6w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu dzialania archiw6w zakladolvych (Pz. U. z dnia 20 stycznia 20 I 1 r.)
§6) Wnosimy o to, aby odpowiedZ w przedmiocie polvy2szych petycji zloZonych na mocy at. 63 Konstytucji RP w
zwiqzku z art. 22 1 i 24 1 KPA, zostala udzielona - zvIOtnie na adreS e-mail uciazliwosc-zaoachowa@,samorzad.ol
§6) Wniosek zostal sygnowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym -_stosounie- do vytycz_nych
Ustarvy z dnia 5 wrzeSnia 201 6 r. o uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia
2016.09.29)

Podmiot Wnoszacy Petycje:
^         sponsor Konferencj i :

lhffiSTRAI,D M. Szatkowski. Sp, J
ul. Klobucka 13
02 -699 "arsza"a
|vIVIIV.deZO dOrvZaCi a.a i

Siedziba:
Blacharska 1/1 65
02-660 Warszawa
RES: 0000345672
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