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Szanowni Państwo 
(adresaci, odbiorcy petycji) 

• Ministerstwo Infrastruktury
• Samorządy w okręgu częstochowskim
• Marszałkowie województw
• Przewoźnicy tramwajowi i kolei pasażerskich
(Do własnego wykorzystania i przekazania organizatorowi zgodnie z Ustawą o petycjach)

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 
n w przedmiocie : podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej życia 
zbiorowego, wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących 
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji 
n w temacie i celu : usprawnienia transportu zbiorowego 

&l. 
Przesyłam wzór rozwiązań komunikacyjnych : 
1) wzoru lokalizacji siedzeń w transporcie zbiorowym w nowych pojazdach celem prawidłowej wymianie
pasażerów jako zamówień publicznych lub wymagań umowy przewozowej
2) schemat pojazdu jak przykładowo w załączeniu jest na zewnętrznej stronie karoserii pojazdu przy
drzwiach by np. osoba niepełnosprawna czy ciężarna, wiedziała w którą stronę iść

3) koszyk na bagaż podręczny może być zamieniony na miejsce gaśnicy lub apteczki, dozownik, biletomat,
kasowniki lub współwystępować

Projekt opracowany na telefonie przy użyciu emotikon i emoji w telefonie. 

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. 20 20 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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