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Inicjatorka Społeczna 

 

OSO 2009/7/109/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Minister Ochrony Środowiska 
Sz.P. Samorządy gminne okręgu Częstochowskiego, graniczące z samorządami 
Częstochowskimi i subregionem północnym jako peryferie województw lub okręgu 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Sz.P. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
 
 

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, zwracam się uprzejmie do Państwa celem poprawy ekologicznej Wód 
Polskich: 

1. Mieszkaniec widzący nieprawidłowości porządkowe w okolicy wód, rowów 
meliorancyjnych, cieku wodnego, zbiornika wodnego zobligowany jest 
powiadomić o tym właściciela rowów (zarządce drogi) jako części pobocza, 



Wody Polskie lub miejscowy Urząd Miasta/Gminy;  
 

2. Mieszkaniec, który dokona czynności porządkowych na własny koszt w czynie 
społecznym, może zwrócić się do odpowiedniego właściciela o zwrot 
poniesionych kosztów;  
 

3. Zabrania się : 
a) pływania, przebywania w okolicy wiaduktów, mostów; 
a) chodzenia po wałach powodziowych, tarasie zalewowej wału 
powodziowego; 
b) spożywania pokarmów, napojów, produktów alkoholowych w wodzie; 
c) załatwiania potrzeb fizjologicznych do cieku wodnego; 
ć) wykonywania odpływów ścieków do rowów melioracyjnych, cieku wodnego 
bez 100% filtracji; 
d) wchodzenia do cieku wodnego, zbiornika wodnego podczas silnych 
wiatrów; 
e) wchodzenia do cieku wodnego, zbiornika wodnego podczas opadów 
atmosferycznych; 
ę) wchodzenia do cieku wodnego, zbiornika wodnego podczas osłabienia lub 
przeciwwskazań dokonanych przez ratownika WOPR po badaniu stanu 
fizjologicznego; 
f) schodzenia na tarasy zalewowe po opadach atmosferycznych, w porze 
wieczornej, od zmierzchu do świtu, podczas opadów atmosferycznych; 
g) chodzenia na tarasach zalewowych, wałach powodziowych  po opadach 
atmosferycznych, w porze wieczornej, od zmierzchu do świtu, podczas 
opadów atmosferycznych;  
h) chodzenia na tarasach zalewowych, wałach powodziowych podczas 
mrozów, pory zimowej; 
 i) chodzenia na tarasach zalewowych, wałach powodziowych w przypadku 
stanu alarmowego i ostrzegawczego; 
 j) chodzenia i posiadania opakowań mogących służyć jako pośrednie odpady 
na tarasie zalewowej celem zminimalizowania zanieczyszczeń rzek, 
studzienek, kanalizacji deszczowej, kanalizacji burzowej; 
 k) posiadania, spożywania produktów alkoholowych na plaży, wałach 
powodziowych, tarasach zalewowych; 
 l) chodzenia z nieletnimi poniżej 18 roku życia na tarasie zalewowej, 
wałach powodziowych; 
 ł) chodzenie bez opieki nieletnich lub samodzielnie osób lub chodzenia sam 
na sam z osobą nietrzeźwą na tarasie zalewowej, wałach powodziowych;  
m) kontynuowania przebywania w wodzie podczas wyładowania 
elektrycznego "burzy" 
n) przebywania osób poniżej 17 roku życia bez osoby pełnoletniej na 
wyciągnięcie ręki; 
ń) kąpania się w kąpieliskach w przypadku ran lub chorób zakaźnych; 
o) spożywania pokarmów i napojów w miejscu do tego nieprzeznaczonym; 
ó) przebywania na tarasie zalewowej, wale powodziowym itd. przy słabym 
oświetleniu, braku oświetlenia naturalnego lub sztucznego;  
p) wykorzystania cieku wodnego, zbiornika wodnego do higieny osobistej, 
intymnej lub nieobyczajowego zachowania w postaci stosunków seksualnych;  
r) wykorzystania cieku wodnego, zbiornika wodnego do mycia artykułów 



zabawkowych w piasku; 
s) mycia pojazdów lub naprawiania pojazdów w pobliżu cieku wodnego, 
kanalizacji burzowej, deszczowej, zbiornika wodnego; 
ś) używania motorówek lub innych wodnych pojazdów spalinowych na 
terenach rekreacyjnych, wypoczynkowych; 
t) przyjazdu pojazdami zmotoryzowanymi w pobliżu cieku wodnego w 
przypadku gdzie może być ryzyko opadów atmosferycznych i spłynięcia 
zanieczyszczeń przez opady likwidujące z zanieczyszczenia powietrza, które 
przedostają się do gleby i wód;  
u) używania chemikaliów zamiast ekologicznych środków w pobliżu cieku 
wodnego, zbiornika wodnego;  

 
 
--  
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 
 


