
Uchwała Nr ..... . 

Rady Miejskiej w Opocznie 1 J. OFJ. 7.fil9 
z dnia .... „ .„ „„ • ...•....•.. „. l·śf zal if & 

lS .. :.::: .. : ::: :::: :~ ::::l~···:::::::::::· 
w sprawie rozpatrzenia petycji Szul - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie 
modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, 
z uwzględnieniem dywersyfikacji ·wykorzystywanego paliwa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ L Po rozpatrzeniu petycji Szul - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznaczonego do 
zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliw~ 
Rada Miejska w Opocznie nie uwzględnia petycji. 

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Opocznie do poinformowania 
składającego petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



Załącznik do uchwały Nr ... ...... . 
Rady Miejskiej w Opocznie 
z dnia .. . ......... ..... ... ............ . 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 870) przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, 

podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego 

petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra 

wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. 

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Opocznie wpłynęła petycja 
Szul - Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji parlru maszynowego 

przeznaczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji 

wykorzystywanego paliwa. Wnoszący petycję wskazał w jej treści, iż czyste środowisko 

i zmniejszenie tzw. emisji wtórnej należy do wartości wymagających szczególnej ochrony 

w imię dobra wspólnego, w związku z czym zwrócił się o zaplanowanie modernizacji parku 
maszynowego z mvzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym 

idzie zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw- typu- skroplony gaz ziemny, etc. 
Petycja była procedowana na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji, które 

odbyło się w dniu 8 lipca 2019 r. Komisja po poddaniu rozstrzygnięcia pod głosowanie, 

nie uwzględniła petycji. Komisja nie uznała bo"\Yiem za zasadny zakup w najbliższym czasie 

przez Urząd 1vfiejski maszyn z rodzajem zasilania, wskazanym w petycji. Co więcej, brak na 
chwilę obecną analizy i badań, które potwierdzałyby, że podane w treści petycji instalacje 

w samochodach wiążą się z poprawą jakości spalin. 

Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Opocznie. Rada Miejska w Opocznie po \\/}'Słuchaniu v.'Iliosków Komisji 
oraz przeanalizowaniu petycji, postanowiła jak w uchwale. 


