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Szanowni Paristwo
Ministerstwo Klimatu (dawn. Ministerstwo Ochrony Srodowiska);

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dawn Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Sportu i
Turystyki, Ministerstwo Przedsiebiorczosci i Technologii), Ministerstwo Aktywow Pahstwowych

(dawn. Ministerstwo Energii), Ministerstwo Infrastruktury,
Marszatkowie wojewodztw, Samorzajdy Ziemi Cz^stochowskiej, Okr^gu

Cz^stochowskiego i gmin w powiatach granicz^cych z subregionem potnocnym W.SI.

SPOSTRZEZENIA INICJATORK.I SPOLECZNl-.l
WIELOZADAN1OWA, WIKLORESORTOWA, 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) zwana_ dale] ustawa^ zasadnicz^, 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 Cztowieka Zgromadzenia ONZ
podpisanej w Paryzu z dnia 10 grudnia 1948 roku, ; art. 63 i art. 221 Ustawy - kodeksu

postepowania 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 niektorych ustaw w celu
zwiekszenia udziatu obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektorych
organow publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), Rozporza_dzenia Rady Ministrow z dnia 8 stycznia



2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg j wnioskow (Dz.U. 2002 ni 5
poz. 46)

Dzieh dobry,
przekladam swoje spostrzezenia w zakresie poprawy srodowiska naturalnego a co za tym idzie
ochrony zdrowia publicznego zarowno ludzi jak i zwierza,t a tym samym poprawy kondycji
fizycznej, dluzsze zycie przez zminimalizowanie chorob ukladu oddechowego czy poprawe
kondycji przez sitownie produkujqce pr^d :

1. wprowadzenie programu nad oczyszczaniem powietrza w domostwach, pomieszczeniach
przez rosliny oczyszczaja.ee lub oczyszczacze powietrza celem oczyszczenia powietrza z
zanieczyszenia papierosowego, oparow z gotowania czy spalin z gazu (kuchenki
gazowej);

2. wprowadzenie programu nad dotacja^ nad zakupem pojazdow elektrycznych gdzie
powstatyby specjalne stacje zasilaja.ce baterie samochodow, poci^gow elektrycznych,
tramwai z odnawialnych zrodel energii czy sitownie ktore zasilatyby baterie do gospodarstw
domowych czy pojazdow elektrycznych;

3. wprowadzenie programu nad:
3a - montazem na kominach kottowni, ciepiowni, elektrocieptowni, elektrowni, spalarni.
kominach gospodarstw domowych i blokowisk:
I - systemu oczyszczania spalin;
II - systemu odazotowania spalin;
III - systemu odsiarczania spalin;
IV - specjalnego skraplacza, katalizatora, krzepniecie ktory z stanu skupienia gazowego
zamieniatby : dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu z kominow w postac
plynna^ lub stata^ stanu skupienia do danego przetworzenia ekologicznego czy oczyszczenia
metoda, fotokalizacyjna^ z paneli fotokalizacyjnych;
3b - montazem w (na dachu lub w poblizu rury wydechowej) w pojazdach, spalinowozach
kolejowych
I - systemu oczyszczania spalin;
II - systemu odazotowania spalin;
III - systemu odsiarczania spalin;
IV - specjalnego skraplacza, katalizatora, krzepniecie ktory z stanu skupienia gazowego zamieniatby :
dwutlenek we.gla, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu z rur wydechowych w postac ptynnq lub stata_ stanu
skupienia do danego przetworzenia ekologicznego czy oczyszczenia metoda^
3c - wprowadzenie w blokowiskach starego typu gdzie kazdy w domu ma piec by zastqpic kottownia_ w ktorej
wprowadzono by systemy o ktorych mowa w pkt. 3a w wymiarze I, II, III, IV;
3d - wprowadzenie w blokowiskach, domach, budynkach rozwia^ari :
- oczyszczajqcych powietrze z systemow o ktorym mowa w 3a I-IV;
- oczyszczaja.cych powietrze dzie.ki lisciom biosolarnym;
- oczyszczaj^cym powietrze dzie,ki panelom fotokatalizacyjnym;
- oczyszczaja_cym powietrze dzie^ki biofiltrom, przeptywowym oczyszczaczy powietrzy i wylapywaczy
zanieczyszczenia;
- paneli fotowoltanicznych na dachach, scianach;
- zielonych scian przez roslinnosc lub dodatkowe sciany tworzqc izolacje z specjalnych pulek sktadajqcych SK;
z roslin oczyszczajqcych powietrze;
- paneli perowskity;
- okien z fotowoltanikq
- mini elektrowni wiatrowych przy dachu, na dachu poziomych, pionowych
- montazu ptyn fotokalizacyjnych na chodnikach celem lepszej ochrony srodowiska naturalnego

Oparcie:
httpj://ww^.mjjratorplus.pl/tgchnjkg/fasadv/pierwsza-inwestvcia-z-za$tosowaniem-ORniw tot envoi t<m /ny( h /
perowskitu-juZ'W-tvm_-xoku_:>A/- polsce-aa-hcyN-diVZ-y8mb.htm I



httpsV/www.teraz srodowisko.pl/aktualnosci/Domy budowane-z-paneli-PV-737.html
http://www.e-okna.pI/a/szklo-okienne-z-oRruwami-fotowoltaicznvmi-10825.html
https://pl. wikipedia.org/wikiyst an skupienia materii
hups ://pl. wikipedia.org/wiki/Fotokataliza
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https://nt. interia.pl/raportv/raport-jnteliRentne-miasto/smartcitv/news-liscie-b iosolarne-oczyszcza-powietrze-
londvnu.nld. 2965735
http://projektzie leni.pl/zielone-sciany-w-biurach/
https://wa rszawa.naszemiasto.pl/zielone-scjanv-sposobem-na-betonowe-miasto-sa-piekne-i/ar/cl5-5191313
hup //wroclawski hlog ogrodmt^y.pi/2010/1 L/2_0/_7iplone si iany7
1111 p_s_;V/ b udynkipodkontrola.pl/ogrod-wertvkalny-czyli-zielona-sciana-w-biurowcu/
htt PS ://www. upJublin.pl/ re lac je/?form=def a ult&rid= 10669

httpj://www.clematis.corn,piyinformacje-o-roslinach/eksperci-radza/dr-hab-iacek-bQrowski/987 zielonc suj11, , /
warto-czescrpierwsza/
http://zielenwewnetrzach.pl/bloE/2017/p^5/10/zielona-sciana-oczvszc2aiaca-powietrze-nowoiorskim-centrum-
ratunkowym/
https://dzienniknaukowy_j3iynowe-technologie/w-chinach-powstala-100-metrowa-wieza-do-oczyszczania-powif jt t v.\t ps://krakow.wyborcza..pl/krakow/7,44425.22939643, artyslyczna-instalacja- oczyszczajaca-powietrze-stari ie -_w:

parku.htm I ?disableRedirects=true
http://wwwJzQj^cie.CQm.pl/aktualnosc/id4363,w-warszawie-gowstana-antysmQgowe-chodniki
https^/www.pro-vent.pl/tarcza-antysmogowa/
https://www.mo rizon.pl/bloE/rosliny-oczvszczaiace-powietrze/
https://www.green-pro iects.pl/ekologiczna-silownia-z-ludzkim-napedem/
https://gadzetomania. pi/5584. w-koncU'ktos-na-to-wp_adl-green_-heart-silownia-w-roli-elektrowni

Maj^c na uwadze sluszny interes publiczny, przekazuje pismo celem rozpatrzenia
zgodnie z kompetencjami. Jednoczesnie przepraszam za Nose wysytanych wiadomosci
jednak dzialam w dobrej wierze.

Nie wyrazam zgody na publikacj? danych, odpowiedz listem tradycyjnym oraz odpowiedz
na niniejszy adres e-mailowy bez odpowiedzi na inne adresy e-mailowe z poprzednich
wiadomosci, ktore zostaty wystane. Prosze o ^dpowiedzi na adres z ktorego zostato
wyslane.

Z powazaniem,

Inicjatorka Spoleczna
e-podpis pismem komputerowym


