Pismo ogólne do podmiotu publicznego

|btlps://epui(p.KOvpl/warehouse/feDocContcnt?id=160670609&t.
punkt

W

i'K/Y";r

ir.fi

ki s a n i a

f5 I:. Y N L I O

2 /,: OB. 2021

Dokument elektroniczny

.f\ fr. \ 0 ?

Miejsce i data sporządzenia dokumentu
2021-06-23

Dane nadawcy

Dane adresata

Marcin Pilch

URZĄD MIEJSKI W PISZU (12-200 PISZ, WOJ.
WARMIŃSKO-MAZURSKIE)

WNIOSEK

Petycja o umieszczenie na terenie miasta Pisz napisu "I LOVE PISZ"
Pisz, 23.06.2021 r
Marcin Pilch

Sz. P. Andrzej Szymborski
Burmistrz Miasta Pisz
Petycja
Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, ja
niżej podpisany, zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie przez Burmistrza Pisza działań w sprawie poczynienia
odpowiednich kroków, w celu stworzenia atrakcji turystycznej na terenie miasta Pisz w postaci napisu "I LOVE PISZ" lub
zamiast napisu LOVE symbol SERCA.
Uzasadnienie
Atrakcja turystyczna w postaci napisu "I LOVE MIASTO" lub "I SERCE MIASTO" jest popularną atrakcją w coraz większej
ilości polskich miast a także za granicą. Po analizie portali spotecznościowych można wyciągnąć wniosek, że turyści
odwiedzający miasto z takim napisem chętnie fotografują się na jego tle, dodając zdjęcie w najpopularniejszych portalach
spotecznościowych oznaczają lokalizację miasta oraz używają popularnych hasztagów, które pozytywnie wpływają na
popularność miasta. Hasztag jaki mógłby reklamować nasze miasto to #ilovepisz
Jednym z miejsc lokalizacji takiego napisu mogłoby być nabrzeże obok starego mostu samochodowego. Na przeciwko
pomnika Wańkowicza i placu zabaw Statku
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. UZ z 2018 p 870) petycja powinna zostać zarchiwizowana w
zasobach urzędu oraz opublikowana na stronach BIP urzędu. Wyrażam zgodę na opublikowanie moich danych
personalnych imienia i nazwiska.
Z poważaniem
Marcin Pilch
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