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PROSZĘ UPRZEJMIE O POTWIERDZENIE ODBIORU WIADOMOŚCI ORAZ JEJ PRZECZYTANIA. PROSZĘ
O PODANIE SYGNATURY IS W ODPOWIEDZI ZWROTNEJ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inicjatorka Społeczna

IS 1708/2/63&80/2020 PETYCJA

Sz.P.
Ministerstwo Administracji
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Klimatu
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Petycja / spostrzeżenia
Na mocy art. 2 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 2 pkt. 1) – Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku
(tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w zbiegu z art. 241 – Ustawy kodeksu postępowania administracyjnego z
dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 2020 poz. 256) w związku z art. 63 w związku z art. 54
Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) celem wprowadzenia:

1. Kurier paczki – odbiera pustą tekturę bądź opakowanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
przesyłki bądź tegoż samego dnia;

2. Listonosz – odbiera pustą kopertę w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przesyłki bądź tegoż
samego dnia;

3. Dostawca pizzy – odbiera pusty karton bądź tekturę bądź opakowanie w terminie 7 dni od
dnia dostarczenia bądź tegoż samego dnia;

4. Dostawca obiadów domowych – odbiera puste pakowania plas kowe bądź papierowe w
terminie 7 dni od dnia dostarczenia bądź tegoż samego dnia;

5. Sklep przyjmuje puste opakowania:
a) plas kowe
b) szklane
c) papierowe
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Cel ma na celu zwiększenie ekologii. Przykład : Restauracja wydaję obiad na wynos w
opakowaniach plas kowych, więc osoba będzie mogła wyłożyć obiad na talerze lub do garnków a
oddać plas kowe opakowanie kurierowi co przekaże opakowania plas kowe do sterylizacji i
dezynfekcji dzięki temu można wynieść efekt ekologiczny z uwagi na fakt, że zminimalizuje się
liczbę odpadów.

Nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych i odpowiedź listem tradycyjnym z uwagi na
epidemię.

Przepraszam za ilość pism oraz za ewentualne błędy, jednak działam w słusznym interesie w
interesie publicznym.

(1) - adres zameldowania z zamiarem stałego pobytu, adres do doręczeń listowych wg prawa
pocztowego ( jako odbiorca, adresat )
jednak z uwagi na epidemię, proszę o korespondencję elektroniczną.
(2) - adres do doręczeń internetowych przez nadawców.

Z poważaniem
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