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RIZN.152.5.2022.IK

W odpowiedzi na petycję znak D 354202209 23 z dnia 23 września 2023 r. w sprawie zakupu
drewna na Białorusi w celu uratowania polskiej suwerenności informuję, iż została rozpatrzona
negatywnie.

Pismo zatytułowane „PILNY Wniosek do tutejszej gminy ...„ wpłynął na adres poczty
elektronicznej urzędu dnia 25 września 2022 r. Zgodnie z art. 3 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870) o tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma
zewnętrzna. Przedmiotem ww. petycji jest żądanie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie
mieszkańców gminy w opał na zimę.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. organy władzy
publicznej działają na podstawie iw granicach prawa. Norma ta zakazuje domniemywanie kompetencji
organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie
określonej normie kompetencyjnej. Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) stanowi ogólną normę kompetencyjną, ustrojową
wyznaczającą zakres zadań własnych gmin, niemniej jednak dla wydatkowania środków publicznych
niezbędne jest skonkretyzowanie tych zadań oraz wskazanie granic kompetencji gmin. W odniesieniu
do zakupu opału (w tym drewna) w celu zapewnienia ich dostępności wszystkim zainteresowanym
mieszkańcom gminy brak jest normy konkretyzującej obowiązek gminy, któremu mogłoby odpowiadać
prawa i obowiązki mieszkańców takiej gminy. Brak jest zatem podstawy prawnej do dokonania zakupu
drewna kawałkowego mogącego stanowić opał dla wszystkich zainteresowanych. Jednocześnie brak
organu właściwego do działania w przedmiotowej sprawie zgodnie z zaproponowanym w petycji
sposobem działania.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2022/355
z dnia 2 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków
organizacyjnych w związku z sytuacją na Białorusi zakazują przewozu na teren Unii Europejskiej,
bezpośredniego lub pośredniego, produktów drzewnych wymienionych w załączniku X (drewno i
artykuły z drewna, węgiel drzewny o kodzie 44), jeżeli pochodzą z Białorusi lub są przedmiotem
wywozu z Białorusi, a także ich nabywania, bezpośrednio lub pośrednio.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 oraz 12 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi. Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia
petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli
w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do
rozpatrzenia petycji.

Otrzymuia:
1. Adresat,
2. a/a.



Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Regnowie reprezentowany

przez Wójta, adres: Gmina Regnów 96-232 Regnów 95.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Robertem Żuchowskim kontakt: e-mail: iodo~sootcase.pl lub korespondencyjnie na

adres wskazany w pkt.1 z dopiskiem „UG Regnów”.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów

prawa, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz ochrony żywotnych interesów
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej tj. na podstawie art. Gust. 1 lit a-f RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej

powierzonej administratorowi
c) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
e) dochodzenia praw, roszczeń
f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą

być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych
Administratorowi ma charakter dobrowolny

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody -

przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub do czasu wycofania zgody.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo (w granicach

określonych w Rozdziale Ill ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 rj:
a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do PU000 (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


