UCHWAŁA NR 553/XXXII/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19.05.2021 r. złożonej w interesie publicznym.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, 1378) oraz art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 870) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Petycję z dnia 19.05.2021 r. złożoną w interesie publicznym pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 2. Podejmując uchwałę o treści jak w §1, Rada Miasta oparła się na treści petycji oraz stanowisku
przedstawionemu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka.
§ 3. 1. W dniu 19.05.2021 r. na adres poczty internetowej info@plock.eu wpłynęło pismo zatytułowane
„Petycja do Rady Miasta Płocka”. Petycja ponadto zawierała jedynie imię i nazwisko osoby fizycznej
wnoszącej petycję. Komisja dokonała analizy formalnej złożonej petycji i ustaliła jak niżej.
2. W świetle art. 4 ust. 2 ustawy o petycjach, 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.
3. Zgodnie
z art. 7 ust. 1 ustawy
jeżeli
petycja
w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
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4. Analiza przedmiotowej petycji wykazała, że zawiera ona brak formalny uniemożliwiający jej
rozpatrzenie, zgodnie z przywołanym wyżej art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach. Petycja ta nie zawiera bowiem
miejsca zamieszkania podmiotu wnoszącego petycję oraz jego adresu do korespondencji. Jak wskazuje się
w piśmiennictwie: „Wypada zauważyć, że nawet złożenie petycji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej nie zwalnia z obowiązku wskazania w niej miejsca zamieszkania (siedziby) oraz adresu do
korespondencji – innego niż elektroniczny – pod którym może odbywać się korespondencja w tradycyjnej,
papierowej formie”. (Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o petycjach [w:] Petycje, skargi i wnioski. Dział VIII
Kodeksu postępowania administracyjnego. Ustawa o petycjach. Komentarz, Wyd. 1, Warszawa 2015). Opisany
wyżej brak stanowi więc przeszkodę formalną uniemożliwiającą rozpatrzenie przedmiotowej petycji
i konieczność pozostawienia jej bez rozpatrzenia – stosownie do treści art. 7 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt i lub
2 ustawy o petycjach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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