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Temat: SO 0208/5/2019
Nadawca:
Data: 02.08.2019, 23:12
Adresat: undisclosed-recipientsz;
Ukryta kopia: urzad@mokrsko.pl

Odbiorcy:
Sz.P. Minister ds. Administracji i Infrastruktury
Sz.P. Komenda Główna Policji
Sz.P. Samorządy Wojewódzkie /celem przekazania zarządcom dróg i przewodniczącym Wojewódzkich
Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Sz.P. Samorządy w okręgu, rejonie Częstochowy W tym powiat Wieluński

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 (Dz.U. 2018 poz. 870, Dz.U. 2017 poz.
1123);

Przedmiot:
przekładam projekt skrzyżowania, sygnalizatora który informuję kierującego który wjeżdża na
skrzyżowanie czy w pobliżu są piesi, cykliści, inni uczestnicy ruchu drogowego by dokonać zwolnienia
prędkości tak by w każdym razie wyhamować.
Czujniki sygnalizatora są tak zbudowane, że wyczuwałyby nadmierną prędkość pojazdu, który nie
zdąży zahamować przed linią świateł i linią zatrzymania i momentalnie wszędzie włączyłoby się
czerwone światło na każdym wlocie i wejściu celem uniknięcia zdarzenia.

z wyrazami szacunku,

Inicjatorka Społeczna

*) 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
*) proszę o odpowiedż na adres e-mailowy
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