
Petycje 

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014r. 
o petycjach (t.j. z 2018 r. poz. 870) 

Przedmiot petycji 

Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Stanisławów zgodnie z art. 2 ust. 3 w/w ustawy może 

być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w 

sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej 

ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta. 

Nadawca petycji 

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. 

Można to zrobić w interesie: 

• publicznym, 

• podmiotu wnoszącego petycję, 

• podmiotu trzeciego, za jego zgodą. 

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; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4) wskazanie przedmiotu petycji. 

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję 

pozostawiona zostanie bez rozpoznania. 

Realizując wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że w biuletynie 

informacji publicznej Urzędu Gminy Stanisławów (zakładki „petycje” i ochrona danych osobowych) 

oraz w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów dostępne są informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w związku ze złożeniem petycji.  



Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, 

przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in na stronie internetowej 

podmiotu rozpatrującego petycję). 

 
Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu: 

1) Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie 

zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia 

zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego 

petycja jest składana. 

2) Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, 

w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia 

petycji. 


