
, dnia: 18 września 2019 roku 

 

 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1809/2/92/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Pracy, Administracji 

Sz.P. Główne Urzędy Statystyczne 

Sz.P. Marszałkowie Województw 

Sz.P. Samorządy w okręgu Częstochowskim oraz graniczące z powiatem Częstochowskim, 

Kłobuckim, Myszkowskim, Zawiercianskim  

 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 
INICJATORKI SPOŁECZNEJ, OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

nie jest to : informacja / oferta handlowa, marketingowa a spostrzeżenia celem interesu 
publicznego  

 

Podstawa prawna: 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

art. 7 Kodeksu Cywilnego tj. (Dz.U. 2019 poz. 1145); art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 
1) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); art. 63, art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz w 
zbiegu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjęć 
wniosków i skarg (adres, imię i nazwisko). 

Kieruję swoje pismo do Państwa jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Inicjatorka Społeczna 

Przedmiot pisma: 

Dzień dobry, Szanowni Państwo 

przekładam wzór deklaracji dla mieszkańców celem złożenia informacji (gdzie się 
uczyli, uczą), gdzie pracowali, pracują, gdzie są osobami przejezdnymi w celu 
załatwienia spraw urzędowych, imprezy masowej, imprezy indywidualnej, 
odwiedzenia  



celem ustalenia migracji, imigracji, emigracji mieszkańców z danej gminy, 
miejscowosci, dzielnicy do danej dzielnicy, gminy, miejscowości dla celów 
statystycznych, ustalenia więzi i przywiazania z daną jednostką samorządową czy 
dla organizatora transportu zbiorowego celem ułatwienia transportu.  
 

 

--  

z wyrazami szacunku, 

 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE PODPISAŁAM SIĘ OSOBIŚCIE KOMPUTEROWO.  

OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ELEKTRONICZNY SPORZĄDZIŁAM 

OSOBIŚCIE. 

 

*) proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 

*) proszę o podawanie sygnatury sprawy 

*) proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą 

odbierane z uwagi na ochronę środowiska naturalnego  

*) nie wyrażam zgody na publikację danych 

*) za ewentualne błędy przepraszam jednak działam w trosce o dobro wspólne 
 


