Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
- Drogą elektroniczną na skrzynkę podawczą urzędu : gmina@gmina.zgorzelec.pl;
- drogą elektroniczną na adres urzędu poprzez platformę e-PUAP,
- pisemnie – drogą pocztową lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klientów Urzędu Gminy
Zgorzelec
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
 osoba fizyczna
 osoba prawna
 jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
 grupa w/w podmiotów
Opłaty:
Złożenie petycji jest zwolnione z opłat
Termin i sposób załatwienia sprawy:
do 3 miesięcy od dnia złożenia petycji pozbawionej wadliwości formalnych
Sposób załatwienia sprawy:
1. Zawiadomienie pisemne o sposobie załatwienia petycji.
2. Publikacja w BIP zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji.
3. W przypadku petycji wielokrotnej - wyłącznie publikacja w BIP zawiadomienia o
sposobie załatwienia petycji.
Tryb odwoławczy:
Brak trybu odwoławczego (art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r. poz.1123)
Wymagane wnioski i dokumenty:
 petycja w formie pisemnej opatrzona podpisem podmiotu wnoszącego petycję (lub
elektronicznej która może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym)
zawierająca dane wymienione w art. 4 lub 4 i 5 (w przypadku petycji składanej w
interesie podmiotu trzeciego) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach;
 zgoda na udostępnianie danych osobowych (nieobowiązkowo)
 oświadczenie o reprezentowaniu grupy osób składających petycję;
 zgoda osoby/instytucji, w imieniu której petycja jest składana.
W przypadku gdy petycja nie zawiera:
- oznaczenia podmiotu wnoszącego petycje a w przypadku grupy podmiotów oznaczenia
każdego z ich oraz wskazania osoby reprezentującej podmiot wnoszący ;
- wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu
do korespondencji a w przypadku gdy jest składana przez grupę podmiotów – wskazania
miejsca zamieszkania lub siedziby każdego z nich
petycję pozostawia się bez rozpatrzenia nie wzywając wnioskodawcy do
dokonania stosownych uzupełnień – podstawa prawna art. 7 ust. 1 ustawy o
petycjach.

Braki formalne podlegające usunięciu na wezwanie organu :
- sporządzenie petycji w wymaganej formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;
- oznaczenie adresata petycji;
- wskazanie przedmiotu petycji ,
- w przypadku petycji złożonej w interesie podmiotu trzeciego –wskazanie imienia i nazwiska
albo nazwy, miejsca zamieszkania albo adresu do korespondencji lub adresu poczty
elektronicznej w/w podmiotu;
- zgoda podmiotu w imieniu którego została złożona petycja w formie pisemnej lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- nieścisłości w treści przedmiotowej petycji.
W przypadku wystąpienia w/w braków formalnych organ w terminie 30 dni
od dnia złożenia petycji wzywa podmiot do dokonania uzupełnień w terminie 14
dni z pouczeniem, że w razie nie dokonania uzupełnień we wskazanym zakresie
petycja nie będzie rozpatrzona – podstawa prawna art. 7 ust. 2 ustawy
o petycjach.

