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Informacja dotycząca petycji skierowanych w 2017 roku do Wojewody Łódzkiego

W 2017 roku Wojewoda Łódzki rozpatrzył 1 petycję w przedmiocie utrzymania
Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.
Spośród pozostałych 7 pism skierowanych do Wojewody Łódzkiego w trybie
przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze
zm.), 5 pism zawierało propozycje zmian obowiązujących przepisów prawa, a 2 dotyczyły
podjęcia działań w sprawach wskazanych przez wnoszących. 6 petycji przekazanych zostało
na podstawie art. 6 ust. 1 powołanej ustawy do podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia.
Jedną pozostawiono bez rozpoznania, z uwagi na fakt, że adresowana była do właściwego
organu i przesłana do wiadomości Wojewody w odpisie.
Poniżej przedstawiam wykaz petycji zarejestrowanych w 2017 roku w Centralnym
Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

L.p. Nadawca petycji

Przedmiot petycji

Sposób załatwienia petycji

1.

grupa podmiotów

utrzymanie Delegatury w
Piotrkowie Trybunalskim
Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Łodzi

petycja została uwzględniona

2.

stowarzyszenie

zmiana przepisów ustawy z dnia
16 grudnia 2016 roku o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o lasach, w zakresie
wycinki drzew

przekazano do Ministra
Środowiska

3.

stowarzyszenie

zmiana przepisów ustawy z dnia
6 września 2001 roku o
transporcie drogowym, w
zakresie ochrony legalnie
działających przedsiębiorców.

przekazano do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa
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Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

4.

osoba fizyczna

zamiana przepisów ustawy z
dnia 28 listopada 2003 roku o
świadczeniach rodzinnych, w
zakresie dotyczącym zasiłku
pielęgnacyjnego.

przekazano do Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

5.

osoba fizyczna

przekazano do Ministra
Zdrowia

6.

stowarzyszenie

zmiana przepisów ustawy z dnia
8 września 2006 roku o
Państwowym Ratownictwie
Medycznym
zmiana przepisów ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 roku o
zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u
ludzi

7.

osoby fizyczne

podjęcie działań w celu poprawy
jakości powietrza w rejonie
Tomaszowa Mazowieckiego

8.

osoby fizyczne

(do wiadomości Wojewody
Łódzkiego) podjęcie działań w
celu wstrzymania utworzenia
oddziału żłobkowego w Szkole
Podstawowej Nr 1 w
Konstantynowie Łódzkim

przekazano do Prezydenta
Miasta Tomaszowa
Mazowieckiego, Wójta Gminy
Tomaszów Mazowiecki, Wójta
Gminy Inowłódz, Wójta
Gminy Ujazd
pozostawiono bez rozpoznania

przekazano do Ministra
Zdrowia

