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Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1909/1/97/2019 

 

Odbiorcy Szanowni Państwo: 
Sz.P. Komenda Główna Policji 
Sz.P. Ministerstwo ds. Administracji 
Sz.P. Marszałkowie Województw  
Sz.P. Samorządy okręgu Częstochowskiego, Częstochowskie, w pobliżu okręgu 
Częstochowskiego 
 

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, Szanowni Państwo 

przekładam swoje spostrzeżenia z zakresu regulaminu utrzymania porządku i 
czystości w sołectwach, dzielnic, osiedli, gminy, powiatu, województwa. 



1. Mieszkaniec zobowiązany jest powiadomić (Zarządcę drogi) w przypadku 
ujawnienia odpadów na poboczu drogi, przy płocie danej posesji, na chodniku 
danej drogi lub dokonać fakultatywnie usprzątnięcia terenu; 

2. W przypadku posprzątnięcia na swój koszt przez mieszkańca terenu należącego 
do gminy, powiatu, województwa, zarządca drogi lub mienia wypłaca na rzecz 
mieszkańca zwrot kosztów które poniósł;  

3. Zabrania się : 
a) wyrzucania odpadów z gospodarstwa domowego na tereny zielone;  
b) gabarytów przed zbiórką odpadów gabarytowych min. 3 dni przed zbiórką;  
c) gabarytów niebezpiecznych mogących spowodować obrażenia zwierząt, dzieci, 
ludzi wyrzucania w miejscach ogólnodostępnych, publicznych oraz 
niezabezpieczonych; 
d) wyrzucania petów w miejscach do tego nieprzeznaczonych;  
e) palenia papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz w przypadku 
braku popielniczki w pobliżu; 
f) palenia papierosów na przystankach komunikacyjnych, oraz miejscach 
rekreacyjnych, wypoczynku, terenach parkowych oraz leśnych;  
g) mycia pojazdów na terenie do tego nieprzeznaczonym;  
h) naprawiania pojazdów na terenie do tego nieprzeznaczonym;  
i) wyrzucania odpadów poza miejscem zamieszkania, zameldowania lub 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
j) chodzenia na wałach powodziowych;  
k) posiadania pośrednich opakowań mogących powodować zanieczyszczenia przy 
wałach powodziowych, tarasie zalewowej, plażach, parkach wypoczynku; 
i) spożywania alkoholu w pojazdach; 
m) spożywania alkoholu w miejscach publicznych, w miejscach rekreacyjnych; 
n) chodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie upojenia alkoholowego na wałach 
powodziowych, w pobliżu cieku wodnego lub zbiornika wodnego, tarasie 
zalewowej 
o) chodzenia z narzędziami niebezpiecznymi lub ostrymi 
p) wypuszczania zwierząt z gospodarstw domowych (psów) w przypadku 
otwartej bramy 
bez opieki właściciela  
r) wypuszczania zwierząt gospodarstw domowych w przypadku zamkniętej 
bramy bez 
nadzoru właścicielskiego  
s) chodzenia na wałach powodziowych, tarasie zalewowej po opadach 
atmosferycznych,  
podczas opadów atmosferycznych, w porze wieczornej, w porze nocnej, w 
miejscach 
nieoświetlonych wału powodziowego lub tarasie zalewowej lub zbiornika 
wodnego; 
t) chodzenia na wałach powodziowych, tarasie zalewowej w porze zimowej;  
u) chodzenie na wałach powodziowych, tarasie zalewowej w przypadku stanu 
wody alarmu ostrzegawczego, alarmowego lub zbliżającego się do poszczególnych 
stanów;  
v) wchodzenia do cieku wodnego w miejscu do tego nieprzeznaczonym;  
w) mycia pojazdów w pobliżu: studzienki, cieku wodnego, zbiornika wodnego, na 
terenie 
zielonym, na terenie leśnym, na terenie parkowym;  



x) podlewania ogródków w przypadku zagrożenia wyczerpaniem zapasów wody;  
y) palenia e-papierosów w miejscach publicznych; 
z) spożywania alkoholu na imprezie masowej, festynach, koncertach lub 
zabezpieczenia 
celem zminimalizowania spożywania napajów alkoholowych przez kierujących;  
aa) oddawania potrzeby fizjologicznej w miejscu do tego nie przeznaczonym, 
publicznie,  
na murek obiektu użyteczności publicznej, w cieku wodnym, w zbiorniku 
wodnym,  
w pobliżu cieku wodnego; 
aą) spożywania pokarmów podczas pobytu w cieku wodnym, zbiorniku wodnym;  
ab) chodzenia w miejscu publicznym, widoczności publicznej bez koszulki, w 
bikini w miejscu do tego nieprzeznaczonym jakim jest plaża, basen, pływalnia; 
ac) spożywania alkoholu w stan alarmowy zagrożony upałami;  
ać) przebywania podczas burzy pod drzewem, słupami z włączonymi telefonami;  
ad) spacerowania z zwierzętami domowymi bez odpowiedniego zabezpieczenia 
zwierzęcia; 
ae) wyrzucania odchodów zwierzęcych lub nie sprzątania w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym; 
aę) pochówku zwierząt w miejscu do tego nieprzeznaczonym;  
af) pochówku rybek lub zwierząt wodnych w toaletach gospodarstwa domowego; 
ag) braku opieki, nadzoru nad małoletnim poniżej 18 roku życia na drogach 
publicznych; 
ah) chodzenia w porze od zmierzchu do świtu lub w warunkach niebezpiecznych 
atmosferycznie w miejscach nieoświetlonych drogi publicznej, niepublicznej 
ai) chodzenia w porze od zmierzchu do świtu bez kamizelek odblaskowych  
aj) parkowania pojazdem tyłem do okien budynków 
ak) wyrzucania opakowań po zastrzykach, strzykawek z gospodarstw domowych 
do normalnego pojemnika, nie przekazując odpadów do ośrodka zdrowia lub 
punktu aptecznego celem utylizacji;  
al) wyrzucania opatrunków z gospodarstw domowych do normalnego pojemnika, 
nie przekazując odpadów do ośrodka zdrowia lub punktu aptecznego celem 
utylizacji;  
ał) wyrzucania baterii, akumulatorów w miejscu do tego nieprzeznaczonym 
innym niż Stację Kontroli Pojazdów lub Punktu Zbierania takich odpadów; 
am) wyrzucania sprzętu AGD, RTV do odpadów komunalnych;  
an) palenia papierosów, urządzenia grilii na: balkonach, pod klatkami, pod 
drzewami; 
ań) urządzania ognisk na terenach do tego nieprzeznaczonych;  
ao) sprzedaży produktów alkoholowych w przypadku imprezy masowej, 
koncertów, festynów, w wybrane dni w roku kalendarzowym 
 

 
 
--  
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 
 


