Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie
Dyrektor Sądu Administracyjnego w Gliwicach
Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Częstochowie
Urząd Miasta Częstochowy
Urząd Wojewódzki w Katowicach
Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach jako sejmiku i zarządu województwa

SUGESTIA

Dzień dobry,
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 [...]letnia inicjatorka społeczna i
hobbistka prawa, psychologii, medycyny i architektury z petycją w czynie społecznym
kieruję do państwa petycje :

Otwarcie w Częstochowie

'.

-

Wojewódzkiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego
Prokuratury Apelacyjnej

Częstochowa była stolicą województwa Częstochowskiego, jest drugim miastem pod
względem ludności po Katowicach, ponadto jest w Górnym Śląsku co do Katowic
jest kawal drogi co niestety wszystkie formalności przyjazdu do Górnego Śląska
kończą się opłatami ro.in (przesyłkami, paliwem), otwarciem delegatury w
Częstochowie będzie nie tylko dobrym rozwiązaniem pod względem podróży,
szybkiego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, przeniesienia pracowników z
rejonu Częstochowskiego ale także spadku bezrobocia z okręgu Częstochowskiego
i województwa Śląskiego, zmniejszenia obciążenia resortu siedziby.

Rejon operacyjny w Częstochowie :
Częstochowa, powiat Częstochowski, powiat Kłobucki, powiat Lubliniecki, powiat
Myszkowski, powiat Zawierciański, powiat Tarnogórski.

przy ul. Rejtana znajdował się Sąd Rejonowy w Częstochowie, ponadto w
Częstochowie powstanie nowy Sąd. W Częstochowie przy ul. Niepodległości
również jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
Powstanie w Częstochowie : Sądu Administracyjnego, Prokuratury Apelacyjnej,
Sądu Apelacyjnego i Wojewódzkiego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, będzie
szybkim załatwieniem i rozpoznaniem sprawy, zniknie problem z zaleganiem
sprawy, zniknie problem z przedawnieniem, zniknie problem z obciążeniem
prokuratorów i składu sędziowskiego w szczególności sędziego referenta.

z podziałem godzin administrowania w tym samym budynku bez konieczności budowy
nowego budynku co sprawi koszta.
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Ni e wyrazam zgody na publi kacje moi ch danych osobowych oraz odpowi edz listem
tradycyjnym.
Ni e wyrazam zgody na przesyłani e moi ch danych osobowych do komorki wlasciwej
do rozpoznani a i rozstrzygni eci a petycji.
Zgodni e na podstawi e art. 63 Konstytucji Rzeczpospoli tej Polski ej w zwi ązku z
art. 1 ustawy o ochroni e danych osobowych w zbi egu z art. 23 kodeksu cywilnego
w zbi egu z art. 8 ustawy o petycjach.
Zarazem ni e wyrażam zgody na uzupełni eni e petycji.
Prosze o przekazani e i nformacji przesłani a ni ni ejszej petycji do odpowiednich
organow i jego przesłanie.
Adres został pobrany z internetu.
Przy dalszej konwersacji proszę o podawani e sygnatury własnej.
Informuję, że moi ch danych si ę ni e odmi eni a wi ęc w konwersacji proszę nie podawać
[...] tylko [...].
Proszę o podani e termi nu rozpoznani a, rozstrzygni ęci a, wpływu oraz o
przysłani e odpowiedzi.
Ni e wyrażam zgody na odpowi edź w załączni ku DOC.
Proszę o odpowi edź mai lową na adres poczty elektronicznej [...]

Z wyrazami szacunku

