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Po dpis elektro niczny

URZĄD MIASTA KATOWICE

40-098 KATOWICE

KATOWICE

UL. MŁYŃSKA 4

Dawid Durał , 2019-10-01

WNIOSEK

zapytanie ws. przywrócenia trawnika oraz chodnika wzdłuż ulicy Meteoro logów

Na podstawie art. 24  ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym składam zapytanie ws. przywrócenia trawnika 

oraz chodnika wzdłuż ul. Meteoro logów

Szanowny Panie Prezydencie proszę o  informację:

W jakim terminie zostanie przywrócony zdewastowany trawnik - związane z inwestycją Nowe Ptasie?

W jakim terminie zostanie naprawiony chodnik od ulicy Zgrzebnioka, wzdłuż ulicy Meteoro logów do cmentarza. 

Zniszczenia związane są z inwestycją Nowe Ptasie.

Z wyrazami szacunku

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.).

"Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/08/599/
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UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Zaawansowana pieczęć elektroniczna

Data i czas złożenia podpisu: 2019-10-01 15:25:43

PODPISUJĄCY

Kraj (C) PL

Region (ST) Mazowieckie

Miasto (L) Warszawa

Organizacja (O) Ministerstwo Cyfryzacji

Organ poświadczający certyfikat (OU) Ministerstwo Cyfryzacji

Ulica (STREET) ul. Królewska 27

Kod pocztowy (OID.2.5.4.17) 00-060

Numer seryjny certyfikatu: 98240592454726220345509635
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-09-07 17:38:28 - 2021-09-06 17:38:28

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) EuroCert Sp. z o.o.

Podmiot (CN) Centrum Kwalifikowane EuroCert

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
upo.xml
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml

https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/1/5372049/weryfikacja.xml
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