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Wezwanie do usunięcia braków formalnych petycji
Działając na podstawie art. 7 ust. 2, w zw. art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) wzywam do uzupełnienia w terminie 14 dni, braków formalnych
petycji w następującym zakresie:
1. W zakresie oznaczenia podmiotu trzeciego, w interesie którego została złożona petycja:
- imię i nazwisko albo nazwa,
- miejsce zamieszkania lub siedziba,
- adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu.
2. W zakresie wyrażenia zgody przez podmiot trzeci na złożenie w jego interesie petycji:
- zgoda wyrażona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
dołączona do petycji.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 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. Przedmiotowa zgoda powinna być dołączona do petycji.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w
art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o petycjach, należy w terminie 30 dni od złożenia petycji, wezwać
podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia. Termin na uzupełnienie braków formalnych
wynosi 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.

Pouczenie
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o petycjach, nie uzupełnienie braków formalnych petycji,
skutkuje pozostawieniem jej bez rozpatrzenia.
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