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Od:
Wysłano: 23 października 2017 09:07
Do: inspektorat@gis.gov.pl; gios@gios.gov.pl; info; kancelaria; skargi wnioski; rzecznik@msz.gov.pl; 

umgdy@umgdy.gov.pl; sekretariatmgrobarczyka@mgm.gov.pl; petycje@mgm.gov.pl
Temat: ID = petycja 649/1617 ws. poprawy zminimalizowania zanieczyszczenia wód, gleby, dnia m.in Morza Bałtyckiego

                                                                                                                                              Wręczyca 
Wielka, 23.10.2017 roku 

                                              
                                                            

 
Inicjatorka Społeczna 
Hobbistka prawa 
ID = petycja 649/1617 
 

 
GŁÓWNY URZĄD INSPEKTORATU SANITARNEGO 

GŁÓWNY URZĄD OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

MINISTERSTWO ZDROWIA 
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH 
URZĄD MORSKI W GDYNI 

MINISTERSTWO GOSPODARKI WODNEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 
 
 

E-PETYCJA 
 
 
   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 z petycją w czynie społecznym kieruję do państwa propozycję merytoryczną 
 

1. prowadzenie raz na miesiąc kontroli i czyszczenia cieków wodnych, jezior, stawów  
2. prowadzenie raz na miesiąc lub tydzień dnia porządku świata i bez samochodu na gaz, CNG, LPG, Hybrid 

(spalinowo-elektryczny), biogaz, biopaliwo, Pb 95, Pb 98, olej napędowy  
3. prowadzenie zakazu produkcji spalinowych statków a korzystających z elektryki, energii słonecznej i 

wiatru  
4. wprowadzenie zakazu wypuszczania odchodów ze statków do morza lub innego środka transportu 

zbiorowego 
5. porozumienie z innymi krajami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w celu oczyszczenia dna, wody przez 

specjalne pompy i oczyszczalnie oraz ujścia rzek do morza 
6. porozumienia z innymi krajami w celu usadzenia w morzu roślin i zwierząt oczyszczających wodę i glebę  
7. budowa na morzu Bałtyckim elektrowni słoneczno-wiatrowych, baterii słonecznych i fotowoltanicznych 

oraz niektórych jeziorach  
8. wprowadzenie zakazu spożywania pokarmów, picia alkoholu i palenia papierosów na plaży  
9. wprowadzenie zakazu spustu paliwa z samolotów i statków nad morzem Bałtyckim  
10. wprowadzenie zakazu kąpieli od zmierzchu do świtu oraz w czasie po godzinie czynnej plaży 
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11. w razie możliwości wprowadzenie płatnych plaż za wstęp np. 1,00 zł w celu poprawy ekologii Morza 
Bałtyckiego i innych cieków wodnych  

12. ogrodzenie wszystkich cieków wodnych w Polsce m.in rzek, rzeczek, cieków, jezior, stawów w celu 
zminimalizowania zanieczyszczenia wody oraz podtopień  

 
 
PODSUMOWANIE 

1. Uważam, że inicjatywa jest w pełni uzasadniona w celu poprawy komfortu życia mieszkańców naszego 
kraju.  

2. Proszę o odpowiedź mailową o sposobie załatwienia petycji na adres e-mailowy 
  

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas postępowania administracyjnego w 
sprawie mojej petycji. 

4. Nie wyrażam zgody na odpowiedź listowną listem zwykłym, poleconym, do rąk własnych w związku z 
niemożnością w chwili obecnej odbioru niniejszego listu.  

5. Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych po okresie postępowania administracyjnego w 
sprawie mojej petycji od daty wpływu do daty rozpoznania, rozstrzygnięcia petycji.  

6. Nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych na stronie podmiotu właściwego do 
rozpatrzenia petycji oraz na stronie adresata niniejszej wiadomości w postaci petycji.  

7. Wyrażam zgodę na podstawie przepisów ustawy o petycjach o przekazanie petycji pod względem 
właściwości administracyjnej.  

8. Wyrażam zgodę na informowanie mnie w sprawie złożonej petycji w postaci dokonywanych czynności 
administracyjnej.  

9. Wyrażam zgodę na konwersację drogą elektroniczną w przypadku złożonej petycji.  
10. W związku z wiadomością elektroniczną proszę o potwierdzenie odbioru drogą elektroniczną w postaci 

aktywnego formularza skrzynki elektronicznej lub oddzielnej wiadomości mailowej.  
11. Wnoszę o odpowiedź mailową o sposobie załatwienia petycji w przeciągu 3 miesięcy zgodnie z 

przepisami prawa. 
12. Nie wyrażam zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, utrwalanie, publikowanie i innego rodzaju 

przetwarzanie danych osobowych. 
13. W razie zmiany terytorialnej wnoszę o przekazanie odpisu petycji do jednostki właściwej pod względem 

mojego miejsca zamieszkania / zameldowania / pobytu / właściwości.  
14. Wnoszę o odpowiedź przewidywanego terminu rozpoznania i rozstrzygnięcia petycji.  
15. Nie wyrażam zgody na odpowiedź elektroniczną w postaci załącznika ZIP (Archiwum ZIP), Doc Open 

Office oraz Microsoft Word. Wyrażam zgodę na odpowiedź w postaci maila treści mailowej jak petycja 
lub w postaci załącznika PDF. 

16. petycja obejmuje wystąpień : 12    
petycja |X| jednopodpisowa poparcia |_| wielepodpisów (referendaż, sondaż) 
petycja w interesie własnym, osoby trzeciej, publicznie  
petycja osobiście, listownie, za pośrednictwem, drogą elektroniczną (mail, fax, EPUAP, SEKAP) 
petycja jednozadaniowa, wielozadaniowa (wystąpienia) 
petycja wspólna, łączna, pojedyńcza, wieloresortowa (podmiotowa) w tym do wiadomości, za 
pośrednictwem, do wglądu 
petycja jednokrotna, wielokrotna (powtórna) 

17. W odpowiedzi zwrotnej petycji w razie możliwości proszę o podanie własnej ewidencji resortowej oraz 
mojej własnej określonej w lewym górnym roku wiadomości 

18. Do petycji (mailowej, załącznikowej) przekazuje : 0 załączników 

REJESTR WŁASNY 
Data pomysłodawcza : 23.10.2017 rok   godz. 09:02 
Data wypisania : 23.10.2017 rok 
Data wysłania : 23.10.2017 rok 
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Data potwierdzenia odbioru :  
Data doręczenia (wpłynięcia) : 
Data rozpatrzenia, rozpoznania : 
Data odpowiedzi (wypisania) : 
Data wysłania : 
Data doręczenia : 
Daty awizo : 
Daty uzupełnienia : 
Inne daty postępowania : 
 
DANE z zastrzeżeniem podsumowania o niepublikowaniu danych. 
- pomysłodawca :  (inicjatorka społeczna i hobbistka prawa) 
- przygotowała :  (inicjatorka społeczna i hobbistka prawa) 
- wysłała : (inicjatorka społeczna i hobbistka prawa) 
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku  

 


