
dnia: 19 września 2019 roku 

                                                                       20 września 2019 roku 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1909/1/97/2019 SO 2009/8/110/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Ministerstwo ds. Administracji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego, Częstochowskie, w pobliżu okręgu 
Częstochowskiego 
 

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 swoje spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i 
czystości w sołectwach, dzielnic, osiedli, gminy, powiatu, województwa. 

1. Mieszkaniec zobowiązany jest fakultatywnie do podnoszenia zniczy, szkła zniczy, 
podniesienia kwiatów na cmentarzu;  



2. Mieszkaniec jest zobowiązany do pracy społecznej celem zwalczania powikłań 
klęski żywiołowej w szczególności jako rekruci WKU;  

3. Zabrania się robienia śmietników koło grobu (w postaci pustych zniczy, braku 
obudowy znicza) co może powodować rozwianie po całym cmentarzu, stłuc się 
lub zrobić szkody mienia, szkody utraty życia i zdrowia;  

4. Zabrania się posiadania na balkonach niebezpiecznych przedmiotów lub w 
gospodarstwach domowych co może poderwać przetransportowanie przez wiatr; 

5. Zabrania się trzymania zwierząt w budach w przypadku upalnych dni, zimnych 
dni oraz porach atmosferycznych;  

6. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych niż toaleta domowa, szalet 

--  
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 
 


