
Do kument zo stał p o d p isany, ab y g o  zweryfiko wać należy użyć

o p ro g ramo wania d o  weryfikacji p o d p isu

Data z ło żenia p o d p isu: 20 20 -0 4-28 T0 7:26 :0 5.50 4+0 2:0 0

Po dpis elektro niczny

URZĄD MIASTA KATOWICE

40-098 KATOWICE

KATOWICE

UL. MŁYŃSKA 4

Dawid Durał , 2020-04-28

WNIOSEK

interpelacja ws. montażu luster skrzyżowanie Św. Anny i Czechowa

Na podstawie art 24 ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym składamy interpelację ws. montażu luster na 

skrzyżowaniu ul. Św. Anny i Czechowa

Szanowny Panie Prezydencie, o trzymałem zgłoszenie z prośbą o  montaż luster na skrzyżowaniu ul. Św Anny i 

Czechowa - wyjazd z podporządkowanej ul. Czechowa (znak STOP) jest kłopotliwy, ponieważ samochody 

zaparkowane wzdłuż ul. Św. Anny zasłaniają widok.

W związku z powyższym nastąpił kontakt z odpowiednim wydziałem i MZUiM, jednakże po informowano mnie, 

że musi wpłynąć formalny wniosek w tej sprawie.

Proszę więc o  spowodowanie montażu luster.

Z poważaniem

Dawid Durał

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2020-04-28 07:26:05

PODPISUJĄCY

Imię Dawid

Nazwisko Durał

Drugie imię

PESEL

ID prof ilu zauf anego

ID konta ePUAP Duras82

Podpisano przy  uży ciu Prof ilu Zauf anego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający  certy f ikat (OU) Certum Certif ication Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identif ication CA SHA2

Lista plików  podpisanych elektronicznie pow yższym podpisem:
Pism o ogólne do urzędu - Pism o ogólne do urzędu.xm l

Firefox https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/1/5707450/weryfikacja.xml#
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