
Siedlce, dn.19.02.2021 r. 

OR.152.1.1.2021 

    

 

 

  Sz. P. (…) 
   e-mail: (…) 

 

 

Zawiadomienie 

 

 Na podstawie przepisów art. 7 ust. 1, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) zawiadamia się o pozostawieniu bez rozpatrzenia 

petycji „Stop segregacji sanitarnej” z dnia 10.02.2021 r. wniesionej w interesie publicznym przez 

(…). 

 

Uzasadnienie 

W dniu 10 lutego 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Siedlcach wpłynęła petycja 

skierowana do Przewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach, dotycząca wprowadzenia w życie  

i obwieszczenia poprzez uchwałę, wolności wyboru i pełnej swobody dotyczącej kwestii 

przyjmowania szczepionki przeciwko SARS CoV-2. Przedmiotową petycję złożył (…) i dodatkowo 

została zamieszczona lista podmiotów popierających petycję, częściowo z ich adresami. Nie mniej 

jednak wnioskodawcą jest jedynie (…) i to on podpisał petycję. Wnioskodawca w treści petycji nie 

wskazał ani miejsca zamieszkania, ani siedziby. 

Zgodnie przepisami art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.  

z 2018 r., poz. 870), 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. 

W związku z powyższym, zgodnie art. 7 ust. 1 w/w 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. Jak wynika 

z przywołanych przepisów wskazanie miejsca zamieszkania jest zatem wymogiem formalnym, który 

nie podlega konwalidacji na wezwanie podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji. 

Reasumując: przedmiotowa petycja zawiera braki formalne uniemożliwiające rozpoznanie 

petycji. Z uwagi na fakt, że są to braki formalne nieusuwalne, nie znajduje tutaj zastosowania 

procedura wezwania do uzupełnienia petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY POWIATU 
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