Smogowice, dnia 16 października 2018 r.
[nazwa i adres podmiotu

uprawnionego do wniesienia
wniosku o ukaranie]

Sąd Rejonowy w Smogowicach
Wydział I Karny
ul. Sądowa 1
99-999 Smogowice
[dokładna nazwa i adres

sądu
rejonowego właściwego miejscowo
do rozpoznania wniosku o ukaranie]
[znak sprawy]
WNIOSEK O UKARANIE
Na podstawie art. 57 § 1 k.p.w. wnoszę o ukaranie:
Jana Smogowego s. Zygmunta i Marii, ur. 12 czerwca 1979 r. w Smogowicach, zam. w
Smogowicach przy ul. Pyłowej 12, legitymującego się dowodem osobistym nr ZZC 200229
wydanym przez Wójta Gminy Smogowice, kawalera, prowadzącego własną działalność
gospodarczą, uzyskującego miesięczny dochód w kwocie 3500 zł netto.
za to, że
w dniu 7 stycznia 2018 r. około godziny 18.30 w Smogowicach przy ul. Pyłowej 12 spalał w
kotle dostarczającym ciepło do systemu centralnego ogrzewaniapaliwo, w którym udział
masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosił powyżej 15%,
tj. za wykroczenie określone w art. 334 w zw. z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017 poz.519, t.j.) oraz § 3 uchwałynr XXXII/452/17
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw (DZ. URZ. WOJ. 2017 poz. 787).

Uzasadnienie

W dniu 7 stycznia 2018 r. około godziny 12 sąsiad obwinionego, Tadeusz Praworządny,
zauważył unoszący się czarny dym z komina domu obwinionego przy ul. Pyłowej 12 w
Smogowicach. O fakcie tym poinformował Urząd Gminy [zeznania świadka: k. 2].
Urzędnicy gminni, Maria Powietrzna i Mariusz Przeciąg, którzy udali się na kontrolę
ujawnili ok. godz. 14.30 w domu obwinionego znaczne zapasy paliwa – mułu
węglowego,którym w tym dniu palił w kotle Jan Smogowy [zeznania świadków: k. 4-5].
W związku z tym, że zgodnie z § 2 uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 23 styczna 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw (Dz. U. Woj. Małopolskiego 2017 r. poz. 787), zakazanym jest na terenie
gminy Smogowice m.in. spalanie w kotłach dostarczających ciepło do systemu centralnego
ogrzewaniapaliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0 – 3 mm
wynosi powyżej 15%,urzędnicy pobrali próbki paliwa używanego przez Jana Smogowego z
kotła i przekazała do analizy biegłym z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie [protokół
kontroli: k. 6-7].
Biegli ustalili, w opinii z dnia 5 lutego 2018 r., że w składzie przekazanych im próbek
udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0 – 3 mm wynosił 95,4% [opinia biegłych: k.
10-15].
Jan Smogowy w złożonych przez siebie wyjaśnieniach w dniu 8 stycznia 2018 r. przyznał
się do używania paliwa, w którym udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm
wynosił powyżej 15%,do ogrzewania domu, podkreślając, że taki opał jest znacznie tańszy, a
on nie po to tak ciężko pracuje, żeby palić pieniędzmi w piecu [wyjaśnienia obwinionego: k.
8 – 9].
Oznacza to, że Jan Smogowy naruszył zakaz, o którym mowa w § 3 wspomnianej
uchwały Sejmiku Województwa i tym samym zrealizował znamiona wykroczenia opisanego w
art. art. 334 w zw. z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2017 poz. 519, t.j.).
[stanowisko i podpis osoby
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Załączniki:
1. Lista świadków.
2. Odpis wniosku o ukaranie dla obwinionego.

