
CENTRALNY REJESTR PETYCJI ROK 2019 

Nr petycji 

imię i nazwisko/nazwa 
podmiotu wnoszącego 
petycje (w przypadku 
wyrażenia zgody o 
której mowa w art..4 
ust.3 ustawy o 
petycjach 

data wpływu przedmiot petycji 
odwzorowanie 
petycja 

ustawowy 
termin 
załatwienia 

data 
odpowiedzi 

odpowiedź 

A.152.1.2019 

Szulc-Efekt Sp.z o.o. 
ul. Poligonowa 1, 04-
051 Warszawa 

29.05.2019 

1. Dokonanie analizy 
wydatków w zakresie 
usług 
telekomunikacyjnych.                         

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-cy 
od dnia złożenia 
petycji 

27.08.2019 
Udzielono 
odpowiedzi 

A.152.2.2019 Brak zgody  13.06.2019 

Nadanie nazwy 
przyszłej ulicy 
imieniem bł. abp. 
Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-cy 
od dnia złożenia 
petycji 

19.07.2019 
Udzielono 
odpowiedzi  

http://sochocin.pl/c24v7n6z8qj80yl0it.file.pdf
http://sochocin.pl/c24v7n6z8qj80yl0it.file.pdf
http://sochocin.pl/a7rkb98n4al50lvzb6.file.pdf
http://sochocin.pl/a7rkb98n4al50lvzb6.file.pdf
http://sochocin.pl/8mvn491f73yh0ojtat.file.pdf
http://sochocin.pl/8mvn491f73yh0ojtat.file.pdf


A.152.3.2019 
Szulc-Efekt Sp.z o.o. 
ul. Poligonowa 1, 04-
051 Warszawa 

07.06.2019 

Zaplanowanie 
modernizacji parku 
maszynowego w 
celu zwiększenia 
udziału bardziej 
ekologicznych paliw 

odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-cy 
od dnia złożenia 
petycji 

19.06.2019 
Udzielono 
odpowiedzi  

A.152.4.2019 
Renata Sutor 
Ul. Rynek 8B, 34-700 
Rabka-Zdrój 

2.12.2019 

Petycja 
wielowątkowa, 
zmiana przepisów 
prawa: 
miejscowego, 
podatkowego, 
cywilnego, 
gospodarczego, 
mediów, zbiórek 
publicznych 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-cy 
od dnia złożenia 
petycji 

 
Udzielono 
odpowiedzi  

A.152.5.2019 
Renata Sutor 
Ul. Rynek 8B, 34-700 
Rabka-Zdrój 

19.12.2019 

W sprawie zmiany 
przepisów prawa 
miejscowego 
poprzez utworzenie 
w Gminie miejsca 
gdzie można 
bezpłatnie 
zaparkować wraz z 
oznaczeniem 
takiego miejsca  

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-cy 
od dnia złożenia 
petycji 

 
Udzielono 
odpowiedzi  

A.152.6.2019 
Renata Sutor 
Ul. Rynek 8B, 34-700 
Rabka-Zdrój 

20.12.2019 

W zakresie zmiany 
przepisów prawa 
miejscowego dot. 
opłat za parkingi 
przed wszystkimi 
Kościołami, 

Odwzorowanie 
petycji 

zgodnie z art. 10 
ust. 1 ustawy o 
petycjach, nie 
później niż w 
terminie 3 m-cy 
od dnia złożenia 
petycji 

 
Udzielono 
odpowiedzi  

http://sochocin.pl/4y4wcveg33xl0zzp21.file.pdf
http://sochocin.pl/4y4wcveg33xl0zzp21.file.pdf
http://sochocin.pl/07gwd83f0gse1smky9.file.pdf
http://sochocin.pl/07gwd83f0gse1smky9.file.pdf
http://sochocin.pl/6cpq2xb151o119ssyu.file.pdf
http://sochocin.pl/6cpq2xb151o119ssyu.file.pdf
http://sochocin.pl/30md4lt6am6z0oo44i.file.pdf
http://sochocin.pl/30md4lt6am6z0oo44i.file.pdf
http://sochocin.pl/bpid1mcr1wrd1gytpl.file.pdf
http://sochocin.pl/bpid1mcr1wrd1gytpl.file.pdf
http://sochocin.pl/0tlx7i3v1kjq1ep2kk.file.pdf
http://sochocin.pl/0tlx7i3v1kjq1ep2kk.file.pdf
http://sochocin.pl/bpid1mcr1wrd1gytpl.file.pdf
http://sochocin.pl/bpid1mcr1wrd1gytpl.file.pdf
http://sochocin.pl/8mw575gsdfz919jzme.file.pdf
http://sochocin.pl/8mw575gsdfz919jzme.file.pdf


cmentarzami oraz 
szpitalami 

 


