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Szanowni Państwo 
(adresaci, odbiorcy petycji) 

• Ministerstwo Infrastruktury
• Samorządy w okręgu częstochowskim
• Marszałkowie województw
• Przewoźnicy tramwajowi i kolei pasażerskich

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM - ZŁOŻONA W TRYBIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
JAKO SYGNAŁ, SPOSTRZEŻENIE W CELU WYKORZYSTANIA TREŚCI (opisu/przedmiotu) W 
TERAŹNIEJSZOŚCI LUB PRZYSZŁOŚCI 

Dzień dobry, działając w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w 
związku z art. 54 w związku z art. 63 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) 
przekładam petycję 







(2) przewożenie roweru winno być bezpieczne w miejscu piktogramu, winien być zabezpieczony oraz
ustąpić pierwszeństwa dziecku lub niepełnosprawnemu
(3) daj szanse innym - pozwól każdemu zająć wyznaczone miejsce piktogramem ale także pozwól innym na
podróż przez niezmiejszone przejście lub blokowanie przejścia przez zbiegowisko
(4) miej na uwadze innych pasażerów poprzez : jedzenie, picie, muzykę, papierosy - gdzie podczas
hamowania można się ubrudzić oraz nie kładź torebki, bagażu, plecaka, zwierząt w miejscu przeznaczonym
dla pasażera
(5) bycie uprzejmym i życzliwym
od 500 do 5.000 zł
5) piktogram "dla własnego bezpieczeństwa, zawsze się trzymaj"
od 500 do 5.000 zł
§.19
Kara grzywny jako środek przymuszający do wyegzekowania przepisów następuje na podstawie :
1) art. 189b - kodeksu postępowania administracyjnego
2) art. 119 - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym administracji w celu przymuszenia do określonego
zachowania lub zaniechania
3) art. 4 - ustawy o prawie przewozowym
4) art. 87 ust. 2 - ustawy zasadniczej "Konstytucji"
5) art. 7, art. 46 ust. 1 pkt. 9), art. 47 - ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Źródło oparcia: 
1) https://www.ztm.poznan.pl/pl/aktualnosci/promujemy-zyczliwosc-i-wlasciwe-zachowania-w-transporcie
publicznym-czyli-kolejna-odslona-akcji-warto-jezdzic-z-kultura

&2. 
Montaż odpowiednich piktogramów, spotów oraz głośników do komunikatów zewnętrznych o których 
mowa w &l w pojazdach. 

Adnotacje motywy: 
(1) - Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870), art. 5
ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tj. Dz. U. 2020 poz. 2176) - "NIE
WYRAŻAM ZGODY" na publikację/udostępnienie danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub
jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ), opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym
organu lub stronie internetowej BIP, oraz udostępnienia w postaci danych : imienia i nazwiska, adresu,
miejsca zamieszkania/sporządzenia, e-maila, sygnatury, loginu.
(2) - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii - wnoszę o odpowiedź tylko i
wyłącznie na adres e-mailowy.
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