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5 października 2017 11:42
petycja ws. bezpieczeństwa publicznego

Wręczyca

Inicjatorka Społeczna
Hobbistka prawa

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
MINISTERSTWO OCHRONY ŚRODOWISKA
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

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 piszę do państwa petycję w celu wykonywania kontroli
min. raz na pół roku w budynku mieszkalnym na terenie naszego pięknego kraju w celu zachowania
bezpieczeństwa publicznego, estetyki gminy i terenu pod własnością samorządu gminnego położonego w
gminie, ochrony środowiska za pomocą organów, ochrony zdrowia życia mienia :
a) dzielnicowego Policji
b) dzielnicowego Strażnika Miejskiego / Gminnego lub straży miejskiej do miejscowości gminnej za pomocą
prośby odpowiednich organów lub pod wpływem porozumienia jednostek porządku
c) inspektor sanitarny
d) inspektor ochrony środowiska
e) inspektor nadzoru budowlanego
f) inspektor gospodarki komunalnej i środowiska Urzędu Gminy(Miasta), powiatu, województwa
g) strażak PSP / OSP
w przypadku złamania przepisów n/w z udziałem prokuratora
Moja propozycja do petycji to :

1. zobowiązanie przewoźnika do naprawy nieszczelnych drzwi i okien
2. sprawdzanie stanu czystości okien mieszkalnych, mieszkań, pomieszczeń, klatek schodowych
3. zobowiązanie podmiotu gminnego, zarządce nieruchomości, firmę sprzątającą do estetyki śmietników,
boksów śmietnikowych by nie były przepełnione kontenery, nie były tworzone dzikie wysypiska z gabarytów
koło boksów śmietnikowych, zawiadomienie organów o podjazd samochodem i wyrzucenie śmieci w
miejscu niezamieszkania lub zamieszkania lub śmieci z podmiotu gospodarczego tj. o czyn według mojej
interpretacji : 140 kw, 144 kw, 145 kw, 157 kw, 162 kw, 182 kw
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4. zobowiązanie organów gminnych, zarządcę nieruchomości, zarząd wspólnoty lub spółdzielni do naprawienia
usterek :
a) usunięcie drzwi i ogrodzenia strychu, piwnic przez grodzenie na pół drogi ewakuacyjnej
b) usunięcie wszystkich przedmiotów poza wycieraczkami z klatek schodowych, piwnic, strychów chyba, że
strych jest jako suszarnia jednak tylko winny być sznurki
c) usunięcie usterek przewodów, zaśmiecania dróg ogólnych, wymiana drzwi drewnianych do boksów i
strychu piwnicznego
d) usunięcie usterek w postaci szpary i dziur pomiędzy skrzynią bezpiecznikową, pomiędzy kontaktem
włącznikiem światła a ścianą, wypisywanie mandatów za wsadzanie wykałaczek przy myciu klatek,
wylewaniu wody z mycia klatek i zamiatania na środowisko zewnętrzne, zobowiązanie do naprawy przycisku
gdzie nie ma zewnętrznej pokrywy gniazdka oraz pomiędzy drzwiami i oknami oraz zepsutych wizjerów,
spalonego oświetlenia klatek itd.
e) zobowiązanie do posprzątania przedmiotów niebezpiecznych, broni białej, przyrządów ogrodniczych z
terenu zewnętrznego, drzew, balkonów
f) usunięcie zamków na strych, piwnicę jeśli łączy oby dwie klatki jako droga ogólnokomunikacyjna,
przeciwpożarowa, droga pożarowa gdzie klatki, strych, piwnica jest drogą ewakuacyjną i powinna być pusta
przestrzeń bez obuwia, palenia papierosów w tych pomieszczeniach, bez żadnego umeblowania i innych
pudeł i przedmiotów
moja interpretacja wg : art. 160 kk, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów Rozdział 2 art. 4 § 2 pkt. 11, 12 i 16
g) usunięcie zamków do drzwi zewnętrznych w przypadku braku domofonu lub braku energii elektrycznej
(usunięcie zamków) tzn. nie zamykania pomieszczeń

5. usunięcie drzew wysokich lub przycięcie pnia który stwarza zagrożenie dla mienia, życia i zdrowia
-----------------------------------------https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Gda%C5%84sk_ulica_Chodkiewicza_%28%C5%9Bmietniki
%29.JPG
moim zdaniem przez śmieci gabaryty i nie dbanie o estetykę śmietników jest to droga ogólnodostępna przez
śmietniki jest ta droga uniemożliwiona czyli jest to moim zdaniem wykroczenie a ponadto jest to zanieczyszczenie
środowiska i powietrza m.in przez wiatr który roznosi śmieci i zwierzęta niestety to rozgrzebują.
Dlatego moim zdaniem takie zachowanie również winno być karane i zarządcy lub firma zobowiązana do
posprzątania gabarytów, przepełnionych śmietników oraz osoby które przywożą śmieci z podmiotów gospodarczych
lub innych z okolicznych miejscowości.
PODSUMOWANIE
1. Proszę o odpowiedź mailową o sposobie załatwienia petycji na adres e-mailowy
"
"
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas postępowania administracyjnego w
sprawie mojej petycji.
3. Nie wyrażam zgody na odpowiedź listowną listem zwykłym, poleconym, do rąk własnych w związku z
niemożnością w chwili obecnej odbioru niniejszego listu.
4. Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych po okresie postępowania administracyjnego w
sprawie mojej petycji od daty wpływu do daty rozpoznania, rozstrzygnięcia petycji.
5. Nie wyrażam zgody na publikację moich danych osobowych na stronie podmiotu właściwego do
rozpatrzenia petycji oraz na stronie adresata niniejszej wiadomości w postaci petycji.
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6. Wyrażam zgodę na podstawie przepisów ustawy o petycjach o przekazanie petycji pod względem
właściwości administracyjnej.
7. Wyrażam zgodę na informowanie mnie w sprawie złożonej petycji w postaci dokonywanych czynności
administracyjnej.
8. Wyrażam zgodę na konwersację drogą elektroniczną w przypadku złożonej petycji.
9. W związku z wiadomością elektroniczną proszę o potwierdzenie odbioru drogą elektroniczną w postaci
aktywnego formularza skrzynki elektronicznej lub oddzielnej wiadomości mailowej.
10. Nie wyrażam zgody na utrwalanie, rozpowszechnianie, kopiowanie moich danych osobowych.

Z wyrazami szacunku
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