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Inicjatorka Społeczna 

 

SO 1909/1/97/2019 
SO 2109/1/111/2019 

 

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. 

wprowadzenie uregulowania na temat zniczy w miejscu zdarzenia drogowego czy 
na cmentarzu jednak bez zabezpieczenia (dekla)  



a) znicze na otwartej przestrzeni w przypadku kwiatów sztucznych może dojść 
szybko do samozapłonu ale również w przypadku roślinności naturalnej również 
może dojść do pożaru w przypadku gdy np. znicz jest położony przy drodze w 
miejscu zdarzenia drogowego co może skutkować np. wielkim pożarem terenów 
nieużytkowych czy lasów z powodu np. odbicia słonecznego od szkła, nagrzania 
znicza (szkła) czy z powodu przewrócenia przez zwierzę, wiatr czy 
przetransportowanie iskry przez wiatr 

dlatego uważam, że w szczególności w takich miejscach mogą być znicze ale np. 
elektryczne ponieważ w przypadku pożaru nie zostanie miejsce upamiętniające 
śmierć dla postrachu innych kierujących ani też środowisko naturalne będzie 
zniszczone.  
 
 
--  
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 
 


