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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

wprowadzenie regulaminu
do domu turysty, noclegów, hoteli, bazy hotelowych, moteli, internatów, bursów

1. zakaz rejestracji osób bez bagażu
2. zakaz rejestracji osób z tej samej miejscowości
3. zakaz rejestracji osób nietrzeźwych lub w stanie nietrzeźwości w tym wypitych
4. zakaz spożywania produktów alkoholowych w bazach noclegowych, służbowych, kwater 

robotniczych
5. zakaz uprawiania stosunków seksualnych wbrew obyczajowości
6. zakaz posiadania papierosów, alkoholu, żywności
7. bezdomni i nie dbający o higienę

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
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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.
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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.

Z wyrazami szacunku
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