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Szanowni Państwo
Ministerstwo Klimatu (dawn. Ministerstwo Ochrony Środowiska); 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawn. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, 
Sportu i Turystyki, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), Ministerstwo Aktywów 

Państwowych (dawn. Ministerstwo Energii), Ministerstwo Infrastruktury,

Marszałkowie województw, Samorządy Ziemi Częstochowskiej, Okręgu 
Częstochowskiego i gmin w powiatach graniczących z subregionem 

północnym W.Śl.

SPOSTRZEŻENIA INICJATORKI SPOŁECZNEJ
WIELOZADANIOWA, WIELORESORTOWA, WIELOMAGISRATOWA

Na podstawie art. 4, art. 54 w zbiegu z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwaną dalej ustawą zasadniczą, art. 2 ust. 
1, art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (Dz.U. 2017 poz. 

1123, Dz.U. 2018 poz. 870), art. 21 ust. 1 i 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
Zgromadzenia ONZ podpisanej w Paryżu z dnia 10 grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 

Ustawy - kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. 
z 2018 poz. 2096 z 2019r. poz. 60, 730, 1133); Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 

130),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46)

Dzień dobry,
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie poprawy środowiska naturalnego a co za tym 
idzie ochrony zdrowia publicznego zarówno ludzi jak i zwierząt a tym samym poprawę 
kondycji fizycznej, dłuższe życie przez zminimalizowanie chorób układu oddechowego czy 
poprawę kondycji przez siłownie produkujące prąd :

1. wprowadzenie programu nad oczyszczaniem powietrza w domostwach, 
pomieszczeniach przez rośliny oczyszczające lub oczyszczacze powietrza celem 
oczyszczenia powietrza z zanieczyszenia papierosowego, oparów z gotowania czy 
spalin z gazu (kuchenki gazowej); 

2. wprowadzenie programu nad dotacją nad zakupem pojazdów elektrycznych gdzie 
powstałyby specjalne stacje zasilające baterie samochodów, pociągów 
elektrycznych, tramwai z odnawialnych źródeł energii czy siłownie które zasilałyby 
baterie do gospodarstw domowych czy pojazdów elektrycznych; 



3. wprowadzenie programu nad:
3a - montażem na kominach kotłowni, ciepłowni, elektrociepłowni, elektrowni, 
spalarni, kominach gospodarstw domowych i blokowisk:
I - systemu oczyszczania spalin; 
II - systemu odazotowania spalin; 
III - systemu odsiarczania spalin; 
IV - specjalnego skraplacza, katalizatora, krzepnięcie który z stanu skupienia 
gazowego zamieniałby : dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu z 
kominów w postać płynną lub stałą stanu skupienia do danego przetworzenia 
ekologicznego czy oczyszczenia metodą fotokalizacyjną z paneli fotokalizacyjnych; 
3b - montażem w (na dachu lub w pobliżu rury wydechowej) w  pojazdach, 
spalinowozach kolejowych 
 I - systemu oczyszczania spalin; 
II - systemu odazotowania spalin; 
III - systemu odsiarczania spalin; 
IV - specjalnego skraplacza, katalizatora, krzepnięcie który z stanu skupienia gazowego 
zamieniałby : dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu z rur wydechowych w 
postać płynną lub stałą stanu skupienia do danego przetworzenia ekologicznego czy 
oczyszczenia metodą   
3c - wprowadzenie w blokowiskach starego typu gdzie każdy w domu ma piec by zastąpić 
kotłownią w której wprowadzono by systemy o których mowa w pkt. 3a w wymiarze I, II, 
III, IV; 
3d - wprowadzenie w blokowiskach, domach, budynkach rozwiązań :
- oczyszczających powietrze z systemów o którym mowa w 3a I-IV; 
- oczyszczających powietrze dzięki liściom biosolarnym; 
- oczyszczającym powietrze dzięki panelom fotokatalizacyjnym; 
- oczyszczającym powietrze dzięki biofiltrom, przepływowym oczyszczaczy powietrzy i 
wyłapywaczy zanieczyszczenia; 
- paneli fotowoltanicznych na dachach, ścianach;
- zielonych ścian przez roślinność lub dodatkowe ściany tworząc izolacje z specjalnych 
pułek składających się z roślin oczyszczających powietrze; 
- paneli perowskity; 
- okien z fotowoltaniką
- mini elektrowni wiatrowych przy dachu, na dachu poziomych, pionowych
- montażu płyn fotokalizacyjnych na chodnikach celem lepszej ochrony środowiska 
naturalnego  
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Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Jednocześnie przepraszam za ilość 
wysyłanych wiadomości jednak działam w dobrej wierze. 
Nie wyrażam zgody na publikację danych, odpowiedź listem tradycyjnym oraz 
odpowiedź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inne adresy e-mailowe z 
poprzednich wiadomości, które zostały wysłane. Proszę o odpowiedzi na adres z 
którego zostało wysłane. 

Z poważaniem,

Inicjatorka Społeczna
e-podpis pismem komputerowym
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