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Zawiadomienie o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia 

 

Dotyczy: Petycji w sprawie budowy oświetlenia w miejscowości Szymanowice. 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, zawiadamiam, 

ze petycję z dnia 18.10.2020 r. (data wpływu 30.11.2020 r.) w sprawie budowy oświetlenia 

w miejscowości Szymanowice pozostawiam bez rozpatrzenia w związku z niespełnieniem 

wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 przywołanej ustawy. 

Uzasadnienie: 

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja może być złożona przez osobę fizyczną, 

osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, 

zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do 

organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami 

zleconymi z zakresu administracji publicznej.  

W niniejszej sprawie petycję wniosła grupa osób fizycznych (mieszkańców wsi 

Szymanowice). 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o petycjach, petycja powinna zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa 

podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę 

reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu 

do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji 

należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. 

Tymczasem złożona w Urzędzie Gminy Gizałki petycja mieszkańców miejscowości 

Szymanowice nie spełnia ww. wymogów, ponieważ nie wskazano w niej oznaczenia osoby 

reprezentującej grupę wnoszącą petycję oraz adresu do korespondencji. Ponadto w petycji 

brak wskazania miejsca zamieszkania podmiotów wnoszących petycję. Powyższe przesłanki 

powodują brak możliwości rozpatrzenia petycji. Otrzymana petycja zawiera braki 

nieusuwalne, w przypadku których nie ma zastosowania procedura wezwania do uzupełnienia 

lub wyjaśnienia treści petycji. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których 

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia. 

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie należy pozostawić petycję bez rozpatrzenia. 
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