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KIIIGIII:|, 18.07.2021 roku
Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru.
(nadawca petycji)

Szanowni Państwo:
1) Urząd Gminy we WręczycyWielkiej
2) Wojewódzki Urząd Zabytków w Katowicach
(odbiorcy petycji)

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
O zamkniętym / ograniczonym katalogu odbiorców
Część I

(wstęp, problem / przedmiot, spodziewanie od czytelnika)
Dzień dobry, będąca stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U.
2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji 2 dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997
nr 78 poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się
wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art.54 w
związku z art. 63 w związku Konstytucji 2 dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483)
śr w sprawie: wpisu do rejestru zabytków

..
Część II

(Petycja rozwinięcie: stan faktyczny, stan prawny, argumenty popierające, rozwijające hipotezę wstępu)

Art. 1
Wprowadzenie do rejestru zabytków z tego co pamiętam dawnego miejsca po cmentarzu we WręczycyWielkiej na
ul. 3—go Maja, gdzie stoi krzyż

Art. 2
Wprowadzenie do rejestru zabytków - Kościoła Parafialnego we WręczycyWielkiej, który został z tego co pamiętam
nagrodzony za najpiękniejszy obiekt sakralny w województwie częstochowskim, jest poza tym miejscem modlitwy
pielgrzymek które nocują we Wręczycy :z tego co pamiętam to : Głogowska, Gorzowska, Opolska
Żródło: htt s: arafiawrecz ca. l ? a e id=50
Żródło:
htt s: l.m.wiki edia.or wiki Parafia %C5%9Bw. J%C3%B3zefa Oblubie%C5%84ca Na'%C5%9Bwi%C4%99tsze'
Maryi Panny w Wr%C4%99czycy Wielkiej

Art. 3
Wprowadzenie do rejestru zabytków budynku Komisariatu Policji we WręczycyWielkiej, który był budynkiem Milicji,
Rewiru Dzielnicowych, Posterunku Policji

Art. 4



Wprowadzenie do rejestru zabytków osiedla blokówwe Wręczycy Wielkiej przy ulicy Szkolnej budowane w latach
1950-1953, które były budowane przez Kopalnię (dowodem są specjalne symbole na balustradach na klatkach
schodowych i balkonach)
Żródło : Strategia Gminy WręczycaWielka 2 1999 roku, https://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=18&x=61, https://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net/upload/Strategia.doc
Żródło : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polska Rzeczpospolita Ludowa

Art. 5
Wprowadzenie do rejestru zabytków osiedla blokówwe Wręczycy Wielkiej przy ul. Sienkiewicza wybudowane w
latach 1980—1983 jako jedyne bloki z wielkiej płyty iw poprzednim ustroju administracyjnym
Żródło : Strategia Gminy WręczycaWielka 2 1999 roku, httpsj/wwwbipwreczvca-
wielka.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=18&x=61, https://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net/upload/Strategia.doc
Żródło : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Polska Rzeczpospolita Ludowa
Żródło : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Woiew%C3%B3dztwo cz%C4%99stochowskie

Art. 6
Wprowadzenie do rejestru zabytków starego mostu nad linią kolejową we Wręczycy Wielkiej, który służył do obsługi
kolei wąskotorowej między kopalniami : Golce, Truskolasy, Wręczyca, Kalej
https://www.google.com/maps/place/Starv+Most+Zakrzew+K%C5%820buck,+Wr%C4%99czvca+WieIka/@50.87355
92,18.906143,16z/data=!3m1!1e3!4m6llm3l3m2!lsOx4710b8faf55cd051:0xa36925afc96ba04f!ZsWr%C4%99czyca
+Wielka!3m1!150x4710b93339b982ad:Oxc6abab95dba11560

Art. 7
Wprowadzenie do rejestru zabytków poprzednich budynków:
1) Szkoły w : Hutce, Klepaczce, Golcach,Długim Kącie jeśli nie są wpisane
2) Przedszkolaw : Szarlejce, Klepaczce, Jeziorze jeśli nie są wpisane
Żródło : Strategia Gminy WręczycaWielka 2 1999 roku, https://www.bip.wreczyca-
wielka.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=18&x=61, https://www.bip.wreczyca—
wielka.akcessnet.net/upload/Strategia.doc

Art. 8
Wpisanie do rejestru zabytku szkoły we Wręczycy Wielkiej, która :

1) stoi jak przedszkole, boisko na dawnym lotnisku wojskowym podczas wojny gdzie dla dowód było wstrzymanie
prac budowy przedszkola z uwagi na niewybuchy;
2) była szkołą 1000-lecia przygotowaną do zamianyw szpital;
3) w szkole było : Warto wspomnieć, że w latach 60—tych i 70—tych w budynku szkoły miały swą siedzibę Szkoła
Podstawowa dla Pracujących, Szkoła Przysposobienia Rolniczego, Zasadnicza Szkoła Rolnicza, Uzawodowiona Klasa
Górnicza i Eksternistyczne Liceum Ogólnokształcące.
W latach 70-tych prężnie działałw szkole szczep harcerski im. LudowegoWojska Polskiego. Harcerze i zuchy brali
aktywny udziałw Turniejach WiedzyObywatelskiej, uświetniali swą obecnością uroczystości państwowe, sprawowali
opiekę nad grobami poległych żołnierzy na miejscowymcmentarzu i miejscami pamięci narodowej.
Żródło : http://spwreczyca.pl/dzieiow-szkolnictwa-we-wreczvcy-wielkiej-1888-2018/
Żródło : https://tech.wp.pI/szkoly—ktore—mialy-byc-szpitalami-iak-polska-przygotowala-sie-do—trzeciei-wojny-
swiatowej-6495540238681729a
Żródło : https://dziennikzachodni.pI/ewakuacia-szkoIv-we-wreczycv-z-powodu-niewybuchu—alarm-wszczeli-
pracownicy/ar/12023816
Żródło : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%BSdztwo cz%C4%99stochowskie



...
Część |||
(Zakończenie - podsumowanie argumentów i zostawienie czytelnika z myślą oraz sugestią celem wykorzystania
materiału w aktualnych pracach lub pracach w przyszłości)
Stan prawny:
Zgodnie z art. 2 ustawy o petycjach, petycja może być składana między innymi przez osobę fizyczną, w interesie
publicznym w celu zmiany przepisów prawa.
Na podstawie w/w uważam że petycja jest w pełni uzasadniona.

. Adnotacje:
1.Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)
oraz art. 4, art. 5, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej
(Dz.U.UE.C.2011.285.3), art. 225 kpa - proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail nadawczy o
którym mowa w art. 63 @ 3b kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na sposób wnoszenia pisma do
organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii. Pisma wysyłane drogą Iistowną lub winny sposób będą
usuwane bez czytania.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art. 5, art.
12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (Dz.U.UE.C.2011.285.3), art. 225 kpa,
RODO, a ponadto zgodnie z art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy o ponownym
dostępie do informacji sektora publicznego - "NIE WYRAŻAM ZGODY" na publikację danych osobowych na
odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia
na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP w postaci m.in : imienia i nazwiska jako
identyfikatora tożsamości, e-maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowościw nagłówku,
sygnatury, podpisu oraz udostępnienie danych osobie trzeciej z wyjątkiem tylko i wyłącznie osobie zatrudnionej -
referentowi prowadzącemu sprawę oraz wydziałowi referenta do wykorzystania treści petycji w teraźniejszości lub
przyszłości.
3. Zgodnie z art. 6 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art. 5, art. 12,
art. 13, art. 14, art. 15, art. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (Dz.U.UE.C.2011.285.3), art. 225 kpa -

wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością.
4. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z
złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
5. Na podstawie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego "NIE REZYGNUJE Z PRZYSŁUGUJĄCEGO Ml PRAWA W ZWIĄZKU Z TYM PRZEPISEM
RÓWNIEŻ NIE WYRAŻAM ZGODY NA PUBLIKACJĘ l UDOSTĘPNIANIE DANYCH ORAZ PO ROZPATRZENIU SPRAWY
PRZED PRZEKAZANIEM PISM DO ARCHIWUM WNOSZĘ O ANONIMIZACJĘ PISMA, ODPOWIEDZI — W POSTACI DANYCH
OSOBOWYCH I SYGNATUR".

Z poważaniem,


