
dnia: 2 października 2019 roku 

Inicjatorka Społeczna 

 

SO 0210/3/11/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Ministerstwo Infrastruktury  
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Marszałkowie Województw 
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego 
Sz.P. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Sz.P. Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
 

SPOSTRZEŻENIA OBYWATELSKIE 
INICJATORKI SPOŁECZNEJ, OBYWATELKI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

nie jest to : informacja / oferta handlowa, marketingowa a spostrzeżenia celem interesu 
publicznego  

 

Podstawa prawna: 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

art. 7 Kodeksu Cywilnego tj. (Dz.U. 2019 poz. 1145); art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 
1) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 
poz. 1123); art. 63, art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z 
art. 54 i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz w 
zbiegu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjęć 
wniosków i skarg (adres, imię i nazwisko). 

Kieruję swoje pismo do Państwa jako 25 letnia obywatelka Rzeczpospolitej Polskiej 
oraz Inicjatorka Społeczna 

Przedmiot pisma: 
Dzień dobry,przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu 
poprzez montaż na przejściach, przejazdach, skrzyżowaniach: 
a) miernika prędkości pojazdu poprzedzającego;  
b) miernika prędkości pojazdu następczego;  
c) miernika prędkości pojazdu naprzeciwko pojazdu (sobie) wymijającego;  
d) miernika odległości od pojazdu poprzedzającego;  
e) miernika odległości od pojazdu następczego;  
f) miernika odległości od pojazdu po stronie bocznej;  
g) miernika prędkości pojazdu bocznego;  
h) miernika i lokalizatora miejsca wymijania pojazdów;  



 i) miernika odległości od danej przeszkody, przecinania kierunków ruchu; 
 j) miernika i kalkulatora drogi zatrzymania i hamowania danego pojazdu.  
 
--  
z wyrazami szacunku, 
 
OŚWIADCZAM, ŻE PODPISAŁAM SIĘ OSOBIŚCIE KOMPUTEROWO.  
OŚWIADCZAM, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT ELEKTRONICZNY SPORZĄDZIŁAM 
OSOBIŚCIE. 
 
*) proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru 
*) proszę o podawanie sygnatury sprawy 
*) proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną, wiadomości tradycyjne nie będą 
odbierane z uwagi na ochronę środowiska naturalnego  
*) nie wyrażam zgody na publikację danych 
*) za ewentualne błędy przepraszam jednak działam w trosce o dobro wspólne 
 


