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Sent: Wednesday, November 02,ZOL6 2:38 PM
Subject: *"ł'SPAM*** SCALAN|E GRUNTOW - ZAGROZENlA l ( PETYCJA

)

lmportance: High

Do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego

PETYCJA
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczęnię na głównych
stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do
strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http:/lkomasowani.pl/ ) prezentuj ącej ZAGROZENIA
ZWIĄZAN E ZE S CALANIEM GRLINTOW.
Treśćdokumentu:

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w interesie publicznym, wnoszę
petycję do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego.
Przedmiotem petycji sąwartościwymagające szczęgóInej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tytuł petycji:

PeĘcja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na
głównych stronach internetowych JST informacji w formie akĘwnego banera i linku
(hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.p1l )
prezentującej ZAGRDŻENIA ZWIĄZANE ZB SCALANIEM GRUNTOW.
Treśćpetycji:

W nviązku z naborem wniosków w ramach tnv. Programu "Rozwoju" Obszarów
Wiejskich (PROW 2014-2020) na kontrowersyjny proceder: ,,SCALANIB
GRUNTOW", zwany również podstępnie i przewrotnie: ,,ODNOWĄ WSI, NOWYMI

a32

PERSPEKTYWAMI DLA ROZWOJU WSI, KOMASACJĄ, KONSOLrDACJĄ
GRUNTOW, WYMIANĄ GRUI\TOW oraz tzw. ,,Wsparciem na inwesĘcje związane
z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa",
składamy peĘcję o:
umieszczenie na głównych stronach internetołyych JST informacji w formie aktywnego
banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL (
http ://komasowani.p1/ ) p reze ntuj ącej Z AGRDŻENIA ZWIĄZANE ZB SCALANIEM

GRUNToW.

Kilka banerów w zależnościod układu Państwa Strony do wyboru w załączeniu.
Link:
hltp ;11www.komąsowani.pl/

Petycja ma charakter niekomercyjny, non profit i jest pro publico bono.
Przesyłamy Państwu ponadto, ku przestrodze i jako przyI<ładZŁYCH PRAKTYK,
opracow axie p o dsumowuj ące pierw sz e karygo dnie przepro w adzanę " S CALENIA
GRI_INTOW" w Wielkopolsce:
lrttp ://www. strzalkow.pl/komasowani. mp4
1ub

http ://www. strzalkow. pl/komasowani.

avi

Scalanie gruntów jest koniem trojańskim dla CETA, TTIP, GMO oraz
wielkopowierzchniowej wyprzedaży-grabiezy Polskiej Ziemi, nie w formie okruchów ale
wielkich kawałków "POLSKIEGO TORTU".

Miejcie Państwo na względzie stanowisko waszych wyborców, którzy w zdecydowanej
większościbardzonegatywnie mogą ocenić tę próbę zawłaszczenia ich własności,ukrytą
podstępnie i przewrotnie pod oficjalnymi hasłami tzw. "poprawy warunków
gospodarowania".

Licznę skargi, zastrzeżenia oraz sprawy prowadzone to tej pory min. przez Prokuraturę,
Policję, Samorządowe Kolegia Odwoławczę oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne, w

obecnie trwających "scaleniach gruntów", świadcząo zupełnie odmiennych
konsekwencjach, niżprzedstawiająto oficjalnię zaintęresowani beneficjenci i decydenci w
sprawie scalania gruntów.

Skutki scalania gruntów do tej pory w zdecydowanej większości znanych nam
przypadków są negatywne.

.vIamy nadziĄą że Państwo będąc zobowtązani prawnie do przectwdziałanta hamowaniu
kry,tyki i innym działaniomograniczającym prawo do składania skarg, wniosków i petycji
lub dostarczania informacji do publikacji w granicach prawem dozwolonych, odpowiecie
pozytywnie na petycję i umięściciena swoich stronach wybrany baner wraz z linkiem:
http ://lvww. komasowani. pl/

Z poważaniem
Andrzej szumski

Nieformalne Towarzystwo
Osób Poszkodowanych

scalaniem Gruntów

KoMASoWA1\I.PL

Działarrry m.in. na podstawie: KonstytucjiRzeczypospolitej Polskiej ("Kazdemu zapewnia się wolność
wyrńania swoich poglądów orazpozyskiwania i rozpowszechniania informacji."),

art.241Kodeksu Postępowania Administracyjnego gdzie Ustawodawca zachęcado aktywności
obywatelskiej,
"Przedmiotem wniosku mogąbyć w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnieniapracy i zapobieganianadlżyciom, ochrony własności,lepszego zaspokajania
potrzeb ludności."
Pamiętajmy równiez o przepisachzawafiych m. in.: w art. 225 KPA:.

"§ 1. Nikt nie moze byćnarażony na jakikolwiek uszczerbek hl'b zarntt z powodu złożenia skargi lub
wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do pńlikacji o znamionach skargi lub wniosku, jezeli
działał w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz

organy organŁacjl społecznych sąobowiązaneprzeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działantom
ograntczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o
znamionach skargi lub wniosku."

Wymogi art. 4 ust. 2 pkt ustawy z dnta 1 1 lipca 2014 r. o petycjach:

7) oznaczenie podmiotu wnoszącego
Gruntów KOMASOWANI.PL

petycję: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem

2) adresu do korespondencji: szumski@oficjalnastrona.pl(
tej sprawie. )

Wnioskuję o korespondencję elektronicznąw

3) oznaczenie
niniejszego

adresata petycji: Kierownik Jednostki Samorządu

dokumentu)

Terlorialnego (zgodnie z adresacją

l

4) wskazanie przedmiotu petycji:
Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Tery{orialnego o umieszczenie na głównych stronach
internetowych JST inforrnacji w fonnie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony
( ,::,.,,, ,,,.:.:,:,..:,,.,-.,. :::: 1,,: ) prezentującej ZAGROZENIA ZWIĄZANE ZE

śaoion,aM,GRUNTó;

5) adres

pocży elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję|
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Przypominamy, na podstawie ar1. 8. wspomnianej ustawy z dnia 1 1 lipca 2014 r., że petycja (odwzorowanie
cylrowe - skan), data jej złożęniajaki informacje dotyczące przebiegu postępowania oraz odpowiedź (w
ustawowym terrninie) powinny zostać niezwLoczntę zamięszczone na stronie internetowej JST.

