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I. Wstęp

Lepsza infrastruktura w Plewiskach? Możesz w tym pomóc. To proste jak wysłanie maila
– sprawdź sam.

Zauważyłeś, że jakiś fragment infrastruktury w Plewiskach wymaga zmiany – interweniuj.
Dzięki Twojemu zaangażowaniu sytuacja ma szansę się zmienić. Aby tak się stało,
powiadom właściwy urząd, zwracając uwagę na kilka kwestii:

● Po pierwsze: pełne dane. Podaj imię, nazwisko, pełny adres (niezależnie od tego,
czy pismo będzie wysyłane mailem czy pocztą), dane osoby lub instytucji, do
której kierujesz pismo – znajdziesz ja na stronie internetowej miasta lub gminy.
Wskaż miejscowość oraz datę.

● Po drugie: opis problemu. Napisz, na czym polega problem i jakie są jego
konsekwencje. Koniecznie podaj dokładną lokalizację. Jeśli możesz, zrób i załącz
zdjęcia, które będą ilustrować zauważoną trudność.

● Po trzecie: oczekiwania oraz uzasadnienie. Jeśli problemem jest brak przejścia dla
pieszych, napisz gdzie dokładnie powinno ono zostać stworzone oraz jak
oznakowane. Uzasadnij, dlaczego jest to tak istotne.

● Po czwarte: podpis. Twoje pełne imię i nazwisko będzie potwierdzać
autentyczność pisma. Tak przygotowany wniosek możesz wysłać – mailem lub
pocztą.

II. Przykładowe pismo
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Wydział infrastruktury komunalnej,
rolnictwa i ochrony środowiska
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Dotyczy: wprowadzenia strefy tempo 30 w okolicy Szkoły Podstawowej w Plewiskach.

Zwracam się z prośbą o wytyczenie strefy tempo 30 w okolicy Szkoły Podstawowej w
Plewiskach.

UZASADNIENIE
Obecna Infrastruktura nie zapewnia wystarczającej ochrony najmłodszym jej
użytkownikom – dzieciom. Ruch samochodowy przy szkole bywa intensywny, odwożący
dzieci rodzice czasem zachowują się nierozważnie. Wprowadzenie strefy obniżonej
prędkości wymusi wzmożoną uwagę, zwiększy bezpieczeństwo oraz skutki ewentualnych
niepożądanych zdarzeń, jakimi są potrącenia.

Strefa powinna obejmować obszar wokół szkoły – wyznaczony minimum przez ulice:
Fabianowska, Szkolna, Kręta.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, proszę o szybkie i przychylne rozpatrzenie
mojego wniosku.

Z poważaniem,
Jan Kowalski

W załączeniu: zdjęcie dzieci opuszczających budynek szkoły.
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