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Identyfikacja pisma w czynie społecznym (petycji) - 1046/1617  

 

 

Dzień dobry, 

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1997.78.483) z dnia 2 kwietnia 

1997 roku, art. 221 § 1 kpa, art. 221 § 2 kpa, art. 221 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego, 

art. 1, art. 2 pkt. 1, art. 3, art. 6, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 14, art. 15 ustawy o petycjach z dnia 

11 lipca 2014 roku, art. 23 kodeksu cywilnego z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku, zwracam się do 

państwa jako 23 letnia inicjatorka społeczna i hobbistka prawa, psychologii, medycyny i 

architektury z petycją w czynie społecznym kieruję do państwa pismo 

 

 

wprowadzenie w Geoportalu i mapie Urzedu Statystycznego mozliwosci :  

1. Zobaczenia danej dzielnicy miasta, gminy wraz z granica, odrebem, numerem dzialki 

geodezyjnej wraz z spisem dzialek geodezyjnych ( powierzchnia, gruntu do zabudowy danego 

typu, klasyfikacja gruntu i gleby, nawodnienie, uzbrojenie, kroki do zmiany klasyfikacji, kod 

przestrzenny gminy )  

2. Zobaczenia danego osiedla, gminy, powiatu, solectwa, czesci miasta i miejscowosci oraz wsi 

wraz z granica, odrebem, numerem dzialki geodezyjnej wraz z spisem dzialek geodezyjnych ( 

powierzchnia, gruntu do zabudowy danego typu, klasyfikacja gruntu i gleby, nawodnienie, 

uzbrojenie, kroki do zmiany klasyfikacji, kod przestrzenny gminy )  

Bedzie to ulatwienie m.in dla :  

Inwesterow  

Deweloperow  

Jednostki Samorzadu  

Sluzb Ratunkowym  

Wlascicieli nieruchomosci  

Centrum Zarzadzania Kryzysowego  

 

 

 

===============================================================

================================== 

=== 

Nie wyrazam zgody na publikacje moich danych osobowych oraz odpowiedz oryginalna i jakie 

kolwiek pisma -  listem tradycyjnym w związku z ochroną środowiska naturalnego, obciążenia 

Poczty Polskiej. 

Zgodnie na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 1 ustawy o 

ochronie danych osobowych w zbiegu z art. 23 kodeksu cywilnego w zbiegu z art. 8 ustawy o 

petycjach. 

Zarazem nie wyrażam zgody na uzupełnienie petycji. 

Prosze o przekazanie informacji przeslania niniejszej petycji do odpowiednich organow i jego 

przeslanie. 

Adres został pobrany z internetu. 

Przy dalszej konwersacji proszę o podawanie sygnatury własnej. 

Proszę o podanie terminu rozpoznania, rozstrzygnięcia, wpływu oraz o przysłanie odpowiedzi. 

Nie wyrazam zgody na odpowiedz w zalaczniku PDF, skan cyfrowy tylko i wylacznie jako tresc 

wiadomosci emailowej jak niniejsza petycja. 

Nie wyrażam zgody na odpowiedź w załączniku DOC. 



Wnosze o odpowiedz elektroniczna w celu przeniesienia zalacznika z odpowiedzia na dysk 

przenosny lub pendrive z mozliwoscia wydruku w razie potrzeby we wlasnym zakresie.  

Nie wyrazam zgody na publikacje danych, adresu mailowego w celu wyszukania petycji w 

wyszukiwarkach internetowych jako naruszenie prywatności i danych osobowych. 

Prosze o podanie sygnatury mojej podanej wyzej w odpowiedzi zwrotnej elektronicznej, poniewaz 

nie wyrazam zgody na odpowiedz listem tradycyjnym w zwiazku z ochrona srodowiska. 

 









 


