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PRZYJAZNY DLA LUDZI

Łódź, dnia 17 marca 2021 r.

Or.152.2.2021

Partia Lewica Razem - okręg łódzki 
ul. Piotrkowska 88 lok. Uli 
90-103 Łódź
lodz@partia ra zem.pl

W odpowiedzi na petycję z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie umieszczenia skrzynek 
ze środkami higienicznymi na czas menstruacji w miejscach użyteczności publicznej 
i budynkach samorządu, działając na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), wzywam do wyjaśnienia treści petycji w terminie 
14 dni od otrzymania niniejszego wezwania, w zakresie oznaczenia adresata petycji zgodnie 
z wymogiem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o petycjach. Petycja adresowana 
jest do Starostwa Powiatowego w Łodzi, zaś w treści pisma wskazano, że wnoszą Państwo 
o załatwienie petycji w drodze uchwały Rady Powiatu. Kierownikiem Starostwa Powiatowego 
w Łodzi (właściwym do rozpatrzenia petycji w zakresie zgłoszonych postulatów) jest Starosta 
Łódzki Wschodni. Proszę o wskazanie, czy adresatem petycji jest Rada Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, czy Starosta Łódzki Wschodni.

Ponadto proszę o wyjaśnienie, czy podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 
podmiotów, w tym osób podpisanych pod petycją, czy jeden podmiot wskazany w petycji - 
Partia Lewica Razem - okręg łódzki.

Pouczam, że petycja, której treść nie zostanie wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi, 
90-i 13 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady {JEJ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Posiada Pani/Pan prawo dostępu, 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie 
https.7/bip.lodzkiwschodni.pl/231,ochrona-danych-osobowych.
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