Związek Międzygminny "Czysty Region"
http://czystyregion.bip-e.pl/cr/petycje/podstawy-prawne/10411,Podstawy-prawne.html
2021-04-23, 18:40

Podstawy prawne

Informacje dotyczące składania petycji
Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję,
życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego,
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący
petycję. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być
opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryﬁkowanym przy pomocy ważnego
kwaliﬁkowanego certyﬁkatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej
podmiotu wnoszącego petycję.
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
podmiotów,
3. oznaczenia adresata petycji,
4. wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu
wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana.

Ważne:
W petycji, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących
zdarzenie, którego dotyczy dana petycja. Jeżeli przedmiot petycji nie będzie dotyczyć

właściwości Związku Międzygminego "Czysty Region", petycja zostanie przesłana do
podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot
wnoszący petycję.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
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