KARTA USŁUG
STAROSTWO POWIATOWE
W RACIBORZU
47-400 RACIBÓRZ
Pl. OKRZEI 4
tel. (32) 45 97 300,
fax. (32) 415 87 36

Wydział
Organizacyjny

I. TYTUŁ SPRAWY

PETYCJE
II. PODSTAWA PRAWNA

 art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483, z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870).
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Petycję w formie pisemnej należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Sprawę koordynuje – Wydział Organizacyjny.
tel. (32) 45 97 300,
fax (32) 415 87 36
e-mail: bok@powiatraciborski.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00
Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu oraz miejsca zamieszkania albo siedziby
podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji pozostawia się ją
bez rozpatrzenia.
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia jej złożenia.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego,
uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, ulega
on przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym
mowa w pkt 1.
3. Jeżeli adresat petycji jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego
do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
V. WYMAGANE DOKUMENTY

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.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący
petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję
wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty
elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Ponadto petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych
osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w imieniu którego
składana jest petycja.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawiera także:
1. dane identyfikujące ten podmiot (imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania
albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej),
2. zgodę podmiotu trzeciego na złożenie w jego interesie petycji.
Inne dokumenty, które klient chce dołączyć do petycji.
VI. OPŁATY

Nie podlega opłacie skarbowej.
VII. DRUKI WNIOSKÓW

Nie dotyczy.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY

1.Postępowanie w sprawie rozpatrywania petycji jest postępowaniem jednoinstancyjnym.
Nie przewidziano środków odwoławczych.
2. Petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej
i nie powołano się w niej na nowe fakty lub dowody, organ rozpatrujący może pozostawić
bez rozpatrzenia. Podmiot rozpatrujący niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję
o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.
3. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego
petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra
wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Petycja może być złożona w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję,
podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest
Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail: iod@powiatraciborski.pl
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej:
https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/PETYCJE.html
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