
 

Sent: Sunday, November 24, 2019 12:41 AM 

To: undisclosed-recipients: 

Subject: IS 2411/2/101/2019 

 

IS 2411/2/101/2019 

 

Szanowni Państwo 
Ministerstwo Klimatu (dawn. Ministerstwo Ochrony Środowiska);  

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawn. Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju, Sportu i Turystyki , Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), 

Ministerstwo Aktywów Państwowych (dawn. Ministerstwo Energii), Ministerstwo 
Infrastruktury, 

Marszałkowie województw, Samorządy Ziemi Częstochowskiej, Okręgu 
Częstochowskiego i gmin w powiatach graniczących z subregionem 

północnym W.Śl. 

 

SPOSTRZEŻENIA INICJATORKI SPOŁECZNEJ 
WIELOZADANIOWA, WIELORESORTOWA, WIELOMAGISRATOWA 

 

Na podstawie art. 4, art. 54 w zbiegu z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwaną dalej ustawą 

zasadniczą, art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 
2014 roku (Dz.U. 2017 poz. 1123, Dz.U. 2018 poz. 870), art. 21 ust. 1 i 2 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Zgromadzenia ONZ podpisanej w Paryżu z 
dnia 10 grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 Ustawy - kodeksu postępowania 

administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2096 z 2019r. 
poz. 60, 730, 1133); Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w 

celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 

130),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. 2002 nr 5 poz. 46) 

Dzień dobry, 
przekładam swoje spostrzeżenia w zakresie poprawy środowiska naturalnego a co 
za tym idzie ochrony zdrowia publicznego zarówno ludzi jak i zwierząt a tym samym 
poprawę kondycji fizycznej, dłuższe życie przez zminimalizowanie chorób układu 
oddechowego poprzez :  

wprowadzenie programów dotacyjnych na wymianę silników spalinowych na : 

- wodór;  
- elektryczne produkowany prąd z odnawialnych źródeł energii; 



- hybrydowych; 
- rekuperacji energii (ciepłej, podczas hamowania); 

wprowadzenie dotacji nad elektrownią pod dachem: 
https://www.ekologia.pl/styl-zycia/eko-technologie/niewidoczna-turbina-
domowa,11119.html  
https://sanko.com.pl/pl/p/Kontroler-wiatrowy-1kW-1000W-
120V/89?gclid=EAIaIQobChMIpaLCpsCB5gIVFZzVCh245Aq0EAQYBiABEgKX0vD_Bw
E  

wprowadzenie projektu nad wyposażeniem turbin wiatrowych w panele fotowoltaniczne i 
fotokalizacyjne celem pobierania energii elektrycznej z metody rekuperacji (odzysku) oraz 
słońca oraz oczyszczenie powietrza w związku z panelami fotokatalizacyjnymi.    

 

Mając na uwadze słuszny interes publiczny, przekazuje pismo celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Jednocześnie przepraszam za ilość 
wysyłanych wiadomości jednak działam w dobrej wierze.  

Nie wyra żam zgody na publikacj ę danych, odpowied ź listem tradycyjnym oraz 
odpowied ź na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inn e adresy e-
mailowe z poprzednich wiadomo ści, które zostały wysłane. Prosz ę o 
odpowiedzi na adres z którego zostało wysłane.  

 

Z powa żaniem,  

 
Inicjatorka Społeczna 
e-podpis pismem komputerowym  
 


