Zasady składnia i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
Sejm uchwalił ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która ma za zadanie
uregulować kwestie dotyczące trybu składania i rozpatrywania petycji. Nowe przepisy wchodzą w życie z
dniem 6 września 2015 r.
W celu usprawnienia procesu składania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Zawadzkiem
przedstawiamy poniżej warunki, jakie należy w tym zakresie spełnić-zgodnie z ww. ustawą:
1. Zakres podmiotowy ustawy.
Petycja może być złożona przez:
a) osobę fizyczną,
b) osobę prawną,
c) jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,
d) grupę ww. podmiotów zwaną „podmiotem wnoszącym petycję”.
Petycje można złożyć do:
a) organu władzy publicznej,
b) organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z
zakresu administracji publicznej.
2. Zakres przedmiotowy.
Petycja może być złożona w interesie:
a) publicznym,
b) podmiotu wnoszącego petycję,
c) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Przedmiotem petycji może być:
a) żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa,
b) podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
c) życia zbiorowego,
d) wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
3. Wymogi formalne.
Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja powinna zawierać:
a) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję. W przypadku grupy podmiotów należy wskazać oznaczenie
każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
b) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji. Jeśli podmiotem wnoszącym jest grupa podmiotów, należy wskazać miejsce
zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
c) oznaczenie adresata petycji,
d) wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję (podmiotu, w
interesie którego petycja jest składana) na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go
obsługującego.
Petycja pisemna powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję - przez osobę fizyczną, a jeśli petycję
wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycję w formie elektronicznej można opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Termin załatwienia petycji.
a) petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech
miesięcy od dnia jej złożenia,
b) termin na rozpatrzenie petycji liczy się odpowiednio od dnia jej otrzymania przez właściwy podmiot
albo od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia jej treści,
c) w sytuacji wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję,
uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu – nie
dłużej niż do trzech miesięcy (łącznie maksymalnie sześć miesięcy).
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5. Publikacja petycji.
Podmiot rozpatrujący petycję zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą odwzorowanie
cyfrowe (skan) petycji złożonej pisemnie, datę jej złożenia oraz zgodę na ujawnienia danych osobowych (w
przypadku wyrażenia zgodny na zamieszczenie danych osobowych na stronie internetowej).
6. Petycja jest rozpatrywana przez właściwą komórkę organizacyjną/samodzielne stanowisko w
urzędzie zgodnie z dekretacją. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
7. Przykład petycji:

Zamieście, dnia 10 września 2015 r.

Jan Mateyko
ul. Przestrzenna 19 a
56-123 Zamieście

Burmistrz
Gminy Zamieście
Przedmiot petycji:
My niżej podpisani wnosimy petycję dotyczącą podjęcia działań w naszej sprawie oraz mieszkańców
Zamieścia, a odnosząca się do wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Miejskiej i
Gospodarskiej.
Uzasadnienie:
W trosce o bezpieczeństwo nasze, naszych rodzin i mieszkańców Zamieścia podjęliśmy inicjatywę
dotyczącą wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Miejskiej i Gospodarskiej, przy których
mieści się szkoła podstawowa Nr 1 w Zamieściu oraz stacja benzynowa Orlen.
Z uwagi na dużą liczbę wypadków (10 wypadków w bieżącym roku, w tym 2 śmiertelne) na
skrzyżowaniu wymienionych ulic, w których poszkodowanymi byli mieszkańcy, a głównie dzieci
uczęszczające do szkoły uważamy, że należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do podniesienia
poziomu bezpieczeństwa w tym miejscu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej i ustawieniu znaków
ograniczających prędkość.
Do zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym należy między innymi organizacja
ruchu drogowego oraz porządku publicznego i bezpieczeństwo obywateli. Wobec tego zakładamy, że
przedmiot naszej petycji mieści się w zakresie zadań i kompetencji organu, do którego kierujemy petycję.
Dzięki szybkiej reakcji z Pana strony i po przeprowadzeniu odpowiednich działań prewencyjnych
polegających na wybudowaniu sygnalizacji świetlnej uda się z pewnością zapobiec kolejnym wypadkom, które
w ostatnim czasie nasiliły się w tym konkretnym miejscu.
Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.
W imieniu grupy mieszkańców
Jan Mateyko

Jan Mteyko
(czytelny podpis)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Gminy Zamieście moich
danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.

Jan Mteyko
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Załącznik: wykaz osób składających petycję (15 osób)

Załącznik do petycji z dnia 10 września 2015 r.
Wykaz osób składających petycję
Imię i nazwisko

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adres zamieszkania

Czytelny podpis

JAN MATEYKO – OSOBA
REPREZENTUJĄCA
MIESZKAŃCÓW

ul. Przestrzenna 19 a, 56-123 Zamieście

Alicja Sopel

ul. Miejska 20, Zamieście

Anna Sopel

Grażyna Majster

ul. Miejska 22, Zamieście

Grażyna Majster

Antoni Mik

ul. Gospodarska, Zamieście

Antoni Mik

Anna Malik

ul. Przestrzenna 19b, Zamieście

Malik A.

Anastazy Maniek

Ul. Przestrzenna 19 c, Zamieście

Maniek Anastazy

ul. Miejska 24, Zamieście

Cyk Mira

Jan Mteyko

…
…
…

10. …
11. …
12. …
13. …
14.

…
Cyk Mira

15.
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