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Temat: Sü Ü9USf2,f2Ü1Eł
Nadawca
Data: C'9.Ü3.2Cl1Eł, ÜEł:łŻl3
Adresat: undisclosed-recipientsz;
Ukryta kopia: urzad@mokrsko.pl

Üdbiorcy:
5z.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury
5z.P. Komenda Głowna Policji
5z.P. Samorządy Wojewódzkie I celem przekazania zarzadcom dróg i przewodniczącym Wojewódzkich
Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
5z.P. Samorzady gminne powiatow m.in: m. Częstochowa, Ezęstochowskiego, Kłobuckiego,
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczariskiego, Radomszczariskiego, Wieluńskiego

Podstawa prawna :
art. 511i 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej [['."z.U. 199? nr Í"3 poz. 433);
art. Í' Kodeksu Cywilnego tj. jEłz.U. 2'ĽI1Êl poz. 11115);
art. 2 ust. 1. art. 2 ust. 2 pkt. ll Ustawy z dnia 11 lipca 2iIl1-4 roku jDz.Lł. 2IJ1-'3 poz. SPÜ, lIJz.Ll. EĽI1? poz.
1123k
art. 53, art. 121 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 54 i E3 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej [Dz.lJ. 199? nr P3 poz. 433] oraz w zbiegu z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie organizacji przyjęć wnioskow i skarg (adres. imię i nazwiskoj

Przedmiot pisma:
projekt zawiera propozycję, montazu specjalnych czujnikow, wyświetlaczy czujnikow ruchu i pojazdow
[nadjezdzającychƒnadchodzących]' celem lepszego bezpieczenstwa w ruchu, prędkości a zarazem
przepustowości danego szlaku komunikacyjnego.

z wyrazami szacunku,

Inicjatorka Społeczna

*} proszę o elektroniczne potwierdzenie odbioru
*j proszę o podawanie sygnatury sprawy
*j proszę o odpowiedzi zwrotne tylko drogą elektroniczną. wiadomości tradycyjne nie będą odbierane
z uwagi na ochronę srodowiska naturalnego
*j nie wyrażam zgody na publikację danych
*j za ewentualne błędy przepraszam jednak działam w trosce o dobro wsoolne
*} proszę o odpowiedż na adres e-mailowy
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pojazd przejechał przez
specjalne czujniki wbudowane
w jezdnię lub na oświetleniu
ulicznym lub zawieszone nad
iezdnią. gdzie dały syg nał
blyskowy, ktory zakazuje
włączenia się do ruchu
pojazdowi a a tym samym
informuje. że pojazd jest zbyt
blisko do włączenia sie do
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ruchu. zmiany kierunku ruchu.
kieninku jazdy

I
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szlabany dla danego toru oraz
zamknięcie całego przejazdu

zamontowane na słupie, oswietleniu ulicznym lub wolno w specjalnych slupku sāignalizatorze
specjalne lampki koguty sygnalizatory w kolorze żołtym i czerwonym w pizypa
najechania pojazdu na niniejszą linie, zbliżenia, przekroczenia linii pierwszą osią, zbliżenia

'| pieniirszą osią, zbliżenia drugą osią, najechania drugą osią [jesli pojazd się zbliża np 5D m
za pala się żolte gdy przekroczy pierwsza oś już zapala sie czerwonej

imontaż specjalnych kocich oczek w jezdni sygnalizacji s line lub progow
zwalniających jako wyznacznikow strefy pienirszeristwa zmiany kierunku ruchu

latamia z specjalnym
tabliczki informujące o pizebiegu danego skrzyżowania przejazdu ±_-"|""`!'lf¦|fŚ"||'Ifl\E'ÍliI'|.=Ilł'I'l'l'
w tym zna ki, uklad skrzyżowania pik iełaż lata mie odległości lflfflfmülāfilfm I fiüfßl
czas przejazdu Bffüflił Pülfiłfi 1151lub czy znajdują sipwamy Im W pub" najbliżej i riadjeżdża

Fiozwiązania drogowe nr 2 png
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pojazd przejechał przez
specjalne czujniki wbudowane
wjezdnię lub na oświetleniu
ulicznym lub zawieszone nad
jezdnią, gdzie dały sygnał
blyskowy, ktory zakazuje
włączenia się do ruchu
pojazdowi a a tym samym
informuje, że pojazd jest zbyt
blisko do włączenia się do
ruchu. zmiany kierunku ruchu,
kleru nku jazdy

_ il' a - pojazd z drogi
podporządkowa nej chce skrecic
w lewo
b - pojazd z drogi z
pierwszeiislwem jedzie prosto

ir* wł'

zamontowane na słupie. oświ`etłeniu ulicznym lub wolno w specjalnych słupku, äígnalizatorze
specjalne lampki, koguty, sy-gnalizatory w kolorze żortym i czerwonym w przypa u
najechania pojazdu na niniejszą linie, zbliżenia, pizekroczenia linii pierwszą osią, zbliżenia

I pierwszą osią, zbliżenia drugą osią, najechania drugą osią [jeśli pojazd się zJ::i-liża np. 5|] m
zapala się żolte, gdy przekroczy pierwsza oś już zapala sie czerwonej
montaż specjalnych kocich oczek wjezdnl, sygnalizacji s-line lub progow
zwalniającycłr jako wyznacznikow strefy płerwszeristwa, zmiany kierunku ruchu.

latarnia z specjalnym
tabliczki informujące o przebiegu danego skrzyżowania, przejazdu _I-ÍWŜWÍEÍIHCIEW
w tym znaki, układ skrzyżowania. pikietaż. latarnie. odległości, Íł`łfPl'l11l'łl'-?ił¦!i'l'l'l I lllfiffil
czas przejazdu 5Íl"¦'I'lłl Pülfllfi lflfil

najbliżej i nadjeżdża
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