From:
Sent: Saturday, December 02, 2017 10:46 AM
To: kancelaria; kancelaria
Subject: petycja ws. ppoż

Inicjatorka Społeczna Hobbistka prawa, psychologii, Hobbistka medycyny, architektury Hobbistka
problemów społecznych Hobbistka ekologii
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, psychologii, medycyny i architektury z petycją w czynie społecznym kieruję do
państwa propozycję w sprawie zwiększenia dochodów Gminy oczywiście zgodnie z prawem w razie
moŜliwości:
1. KaŜde mieszkanie i dom wyposaŜony w gaśnice, system przeciwko czadowi i wykryciu dymu, system
automatyczny gaśniczy
2. KaŜdy blok na kaŜdym rogu winny być czynny hydrant uliczny w tym oświetlona tablice z numerem
posesji z kaŜdej strony w tym umieszczone na mapie gps sluŜb w tym nr klatki i mieszkania
3. KaŜda klatka schodowa i kondygnacja winna mieć hydrant, apteczkę ppoŜ, automat na numer alarmowy,
system automatyczny gaśniczy i automatyczne śluzy ppoŜ i schłodzenie pomieszczeń, oddymianie i
pozbawienie tlenu.
4. Filtry powietrza by w budynku było lepsze powietrze niŜ na zewnątrz.
UwaŜam ze inicjatywa jest w pełni uzasadniona. Nie wyraŜam zgody na publikacje moich danych osobowych
oraz odpowiedz listem tradycyjnym. 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.
Proszę o przekazanie informacji przesiania niniejszej petycji do odpowiednich organów i jego przesianie.
Adres został pobrany z intemetu.
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