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Mszczonów,2020-02-20

zAWlADoMlENIE o PozosTAWlENlU PETYCJ| BEz RozPATRzENlA

Działając na podstawie art.7 ust. 1ustawyz dnia 11 lipca 2OL4r.o petycjach (Dz. U. z2oL8r.
Poz.870 zezm.), zawiadamiam o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycjiz dnia 27.oL.2O20r.
(data wPływu: 30.01.2O2Or.|, w sprawie zmiany warunków odbierania odpadów z terenu
sołectwa Świnice.

UZASADNlENIE

W mYŚl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2OL4r. o petycjach, petycja może byćzlożona przez
osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną lub grupe tvch podmiotów, zwaną
dalej ,,Podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji
lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez niązadaniami zleconymi z zakresu
ad m!nistracji pu blicznej.

W niniejszej sprawie petycje wniosła 8rupa osób fizycznych (mieszkańców sołectwa świnice).

Zgodniezart.4ust.2pkt1i2ustawyzdnia11 lipca2OL4r.opetycjach,petycjapowinna
zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszące8o petycję; iezeli podmiotem wnoszacym petvcie iest
w petvcii należv w§kazać oznaczenie każdeeo z

oraz osobe reprezentuiacą podmiot wnoszacv petvcie;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz

adresu do korespondencji; ieżeli podmiotem wnoszacvm petvcie iest grupa
m

podmiotów

TYmczasem przesłana do tut. Urzędu petycja mieszkańców sołectwa Świnice nie spełnia ww.
wYmogów, PoniewaŻ nie zawiera oznaczenia każdego z podmiotów wnoszących petycję oraz
nie zawiera okreŚlenia miejsca zamieszkania każdego z podmiotów wnoszących petycję.
Zgodnie zart,7 ust. ], 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 petycje bez rozpoznania.

NiezaleŻnie od PowyŻszego Burmistrz Mszczonowa informuje, iż petycja składana w formie
Pisemnej Powinna byĆ podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem
wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdv petycie wnosi grupa podmiotów _ przez
osobe reprezentuiaca podmiot wnoszacv petvcie.



Ponadto stosownie do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia11 lipca 2014r. o petycjach, petycja może

zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozPatrujące8o PetYcję lub

urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszące8o petycję.

Zgodnie z art. ]-3 ust. 2 ustawy o

przedmiotem skargi.

pouczenie

petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
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Otrzymują:

1) Sołtys sołectwa Świnice

2} ala


