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Siedlce, dnia 5 kwietnia 2022 roku

Zawiadomienie

o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870),
Na podstawie arl. 7 ust. 1, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku

informuję
STAR0S1 W. POWIATOWE w SIEDLCACH 
w

o pozostawieniu bez rozpatrzenia Pana petycji.

Y
f 07. 04. 2022
A

Uzasadnienie o Kancelaria OgStfia,
— ----------------------------------------------r-

W dniu 25 lutego 2022 roku do Zarządu Powiatu w Siedlcach wpłynęła petycja
dotycząca przebudowy dojścia do kolektora ściekowego do działki nr obręb Błogoszcz,
gmina Siedlce. Autor petycji Pan dniu 9 marca 2022 roku został wezwany 
do usunięcia braków formalnych petycji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach, petycja 
składana w imieniu podmiotu trzeciego powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce
zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego 
podmiotu. Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o petycjach podmiot, w imieniu którego 
petycja jest składana powinien wyrazić zgodę na złożenie petycji w jego interesie w formie 
pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W dniu 9 marca 2022 roku 
wpłynęła odpowiedź Pana na przedmiotowe wezwanie. Odpowiedź nie
stanowi uzupełnienia braków formalnych petycji w zakresie wskazanym w wezwaniu.

W związku z powyższym przedmiotowa petycja nie została uzupełniona 
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania, co skutkuje zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 roku o petycjach pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.

Otrzymują:
1.
2.

Sporządziła:
Magdalena Jarzyna Z UD 1
Z-ca Kierownika Wydziału Dróg* ’ 
tel. 25 644 82 39 (wew. 181)
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Starosty
Śjiej Rymuza

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, J
blrai e. Puwtatu
I. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, tel.: 25 644 72 16, faks: 25 644 71 55
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