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Temat: SO 1108/3/2019
Nadawca: g g
Data: 11.08.2019, 01:59
Adresat: undisclosed-recipientsz;
Ukryta kopia: urzad@mokrsko.pl

Odbiorcy:
Sz.P. |V|in`ster ds. Administracji i Ochrony Środowiska
Sz.P. Sarrorządy Wojewódzkie
Sz.P. San^orządy gminne z rejonu Częstochowskiego, południowej częsci województwa Łódzkiego
Sz.P. Sarrorządy gminne i powiatowe za pośrednictwem właściwego Marszałka
Sz.P. Gereralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Sz.P. Polskie Linie Kolejowe
Sz.P. Przewoźnicy tramwajowi

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 (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)

Przedmiot pisma:
1) budowa peronów, torowiska, wiat przystankowych z materiału fotokalizacyjnego lub zielonych
przystanków celem oczyszczenia powietrza;
2) budowa torowiska, pustych przestrzeni publicznych, poboczy dróg, nasypów kolejowych w kwietne
łąki co oczyszcza powietrze więcej niż normalna trawa lub kwietne łąki z drzewkami i owocami;
3) budowa kwietnych łąk w przestrzeni publicznej między obiektami własnościowymi,
międzyblokowiskami czy na blokowiskach i budynkach tworzących jako podmiot tworzący
4) budowa w przestrzeni publicznej, torowisk, wałów powodziowych w specjalne hydrożele
ogrodnicze, ogrody deszczowe celem zminimalizowania powodzi;
5) budowa na obiektach lub terenach obiektów przestrzeni publicznej w specjalne hydrożele
ogrodnicze, ogrody deszczowe celem zminimalizowania powodzi

z wyrazami szacunku,

Inicjatorka Społeczna

*) proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru
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« proszę o podawanie sygnatury sprawy
1 proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą odbierane
Jwagi na ochronę środowiska naturalnego

1 nie wyrażam zgody na publikację danych
1 za ewentualne błędy przepraszam jednak działam w trosce o dobro wspólne
1 proszę o odpowiedź na adres e-mailowy:


