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Od:
Wysłano: 23 października 2017 13:05
Do: info; inspektorat; wet@wetgiw.gov.pl
Temat: ID = petycja 650/1617 ws. zwierząt egzotycznych, domowych poza rolniczymi

                                                                                                                                              Wręczyca 
Wielka, 23.10.2017 roku 

                                              
                                                            

 
Inicjatorka Społeczna 
Hobbistka prawa 
ID = petycja 650/1617 
 

 
MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA 

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY 
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII 

 
 
 

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. zakaz wchodzenia, pływania, zbierania na tereny leśne gdzie znajdują się choroby egzotyczne  
2. zakaz wchodzenia, pływania, zbierania na tereny leśne, zielone gdzie znajdują się gatunki zagrożone, 

bliskie zagrożenia roślin 
3. zakaz wchodzenia, pływania, zbierania na tereny leśne, zielone gdzie znajdują się gatunki zagrożone, 

bliskie zagrożenia zwierząt 
4. zabijanie zwierzyny może jedynie straż leśna 
5. ogrodzenie lasów będzie dobrym rozwiązaniem przed potrąceniem zwierzyny lub mostów pod ulicznych 

itd. 
6. wprowadzenie zakazu posiadania zwierząt egzotycznych w domu, mieszkaniu tj. węże i inne zwierzęta 

gdzie były by tylko w miejscu przeznaczonym tj. zoo 
7. wprowadzenie zakazu posiadania większej liczby zwierząt do 2-3 zwierząt lub gatunków  
8. wprowadzenie zakazu posiadania zwierząt bez przeprowadzonego badania zwierzęcia i członka rodziny 

ws. uczulenia 
9. wprowadzenie przepisu posiadania karty zdrowia zwierzęcia dla każdego gatunku zwierząt 
10. wprowadzenie przy każdym zakupie psa książki odżywiania pupila zwierzęta domowego, gospodarczego 

 
 
PODSUMOWANIE 
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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    
Data wypisania : 23.10.2017 rok 
Data wysłania : 23.10.2017 rok 
Data potwierdzenia odbioru :  
Data doręczenia (wpłynięcia) : 
Data rozpatrzenia, rozpoznania : 
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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  

 


