
SO 0808/1/2019

124

Temat: SO 0808/1/2019
Nadawca:
Data: 08.08.2019, 02:04
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. Samorzady gminne powiatów m.in: m. Częstochowa, Częstochowskiego, Kłobuckiego,
Myszkowskiego, Lublinieckiego, Pajęczańskiego, Radomszczańskiego, Wieluńskiego

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 pisma:
przekładam projekt pisma w celu poprawy ruchu drogowego, bezpieczeństwa pojazdów
nadjężdżających m.in tramwajów, pociągów i ich przepustowosci oraz innych uczestników ruchu
drogowego.

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 odpowiedź na adres e-mailowy:
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np. ustąp pienlvszeństwa pieszym od danego miejsca w
danym kierunku w postaci np. 100 metrów

PROPOZYCJA
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Ustąp pierwszeństwa danym uczestnikom ruchu
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montaż specjalnych kocich oczek wjezdni, sygnalizacji s-line lub progów
zwalniających jako wyznaczników strefy pienrvszeństwa, zmiany kierunku ruchu.

tabliczki informujące o przebiegu danego skrzyżowania, przejazdu
w tym znaki, układ skrzyżowania, pikietaż, latarnie, odległości,
czas przejazdu
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- Rozwiązania drogowe nr 2.png

pierwszeństwa
pojazdom danego
typu lub ogólnie z
lewej strony

pierwszeństwa
pieszym z obu stron

A7e
pierwszeństwa
rowe rzystom z
prawej strony

pierwszeństwa
rowerzystom z lewej

pierwszeństwa
rowerzystom z obu
stron

PROPOZYCJA



SO 0808/1/2019

424

pojazd przejechał przez
specjalne czujniki wbudowane
wjezdnię lub na oświetleniu
ulicznym lub zawieszone nad
jezdnią, gdzie dały sygnał
błyskowy, który zakazuje
włączenia się do ruchu
pojazdowi a a tym samym
informuję, że pojazd jest zbyt
blisko do włączenia się do
ruchu, zmiany kierunku ruchu,
kierunku jazdy

il if a - pojazd z drogi
podporządkowane] chcę skręcić
w lewo
b - pojazd z drogi z
pierwszeństwem jedzie prosto

if if

-montaż specjalnych kocich oczek wjezdni, sygnalizacji s-line lub progów
zwalnialjących jako wšznaczników strefy pierwszeństwa, zmiany kierunku ruchu,
czy pęt | rndukcyjnyc , monitoringu, detoktorów lub innych urządzeń czy czujników
tabliczki informujące o przebiegu danego skrzyżowania, przejazdu
w tym znaki, układ skrzyżowania, pikietaż, latarnie, odległości,
czas przejazdu
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