




Informacja  

na temat rozpatrywanych petycji składanych w Urz�dzie Gminy w Dwikozach

  

Lp.

Imi� i Nazwisko 
lub nazwa 
podmiotu 
wnosz�cego 
petycje / w 
przypadku 
wyra�enia zgody, 
o której mowa w 
art.4 ust.3 ustawy 
o petycjach / 

Skan 
petycji

Przedmiot 
petycji 

Data 
zło�enia 
petycji 

Przewidywany 
termin 
załatwienia 
sprawy 

Zasi�gane 
opinie 

Informacja 
o sposobie 
załatwienia 
petycji 

                

  



/Wzór publikacji petycji/

Data publikacji  

Data ostatniej modyfikacji 

Historia modyfikacji 

PETYCJA  nr ......../....... 

Data wpływu petycji  

Przedmiot petycji 

Skan petycji  

Dane podmiotu wnosz�cego 

petycj�
* 

Informacje dotycz�ce przebiegu rozpatrywania petycji 

Przewidywany termin oraz 

sposób załatwienia sprawy 

Opinie zasi�gni�te w przedmiocie 

petycji 

Wezwania / Ogłoszenia 

Zawiadomienie o sposobie 

załatwienia petycji 

* w przypadku wyra�enia zgody na publikacj� danych osobowych na stronie internetowej podmiotu wła�ciwego  

     do rozpatrzenia petycji lub urz�du go obsługuj�cego  



PETYCJA 

WYKAZ  ELEMENTÓW  NIEZB�DNYCH  PETYCJI 
DANE  PODMIOTU  WNOSZ�CEGO  PETYCJ�

1IMI� I NAZWISKO  

2ADRES ZAMIESZKANIA  

ADRES DO KORESPONDENCJI 

3ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

4OSOBA REPREZENTUJ�CA PODMIOT WNOSZ�CY PETYCJ�  

Adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej  
osoby reprezentuj�cej podmiot wnosz�cy petycj�  

5O�WIADCZENIE O WYRA�ENIU LUB NIE WYRA�ENIU ZGODY NA UJAWNIENIE NA 
STRONIE INTERNETOWEJ DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTU WNOSZACEGO PETYCJ�
LUB PODMIOTU, W INTERESIE KTÓREGO PETYCJA JEST SKŁADANA /  zał�cznik do petycji /
PETYCJA SKŁADANA W INTERESIE PODMIOTU TRZECIEGO- prosz� poda� dane dotycz�ce 

tego podmiotu: 

IMI� I NAZWISKO / NAZWA 

ADRES ZAMIESZKANIA / SIEDZIBA 

ADRES DO KORESPONDENCJI / ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

6ZGODA PODMIOTU na zło�enie petycji w jego interesie / zał�cznik do petycji / 

ADRESAT PETYCJI 

Urz�d Gminy w Dwikozach,  / Rada Gminy w Dwikozach, Wójt Gminy Dwikozy / 

ul. Spółdzielcza 15 

27-620 Dwikozy 

PRZEDMIOT PETYCJI 

Podpis osoby wnosz�cej petycj� lub 
osoby reprezentuj�cej podmiot wnosz�cy petycj�

1 lub NAZWA podmiotu; je�eli za� podmiotem wnosz�cym petycj� jest grupa podmiotów, nale�y wskaza	
    oznaczenie ka�dego z tych podmiotów; 

2 lub SIEDZIBA podmiotu; je�eli za� podmiotem wnosz�cym petycj� jest grupa podmiotów, w petycji nale�y 
    wskaza	 miejsce zamieszkania lub siedzib� ka�dego z tych podmiotów; 

3     w przypadku, gdy petycja składana jest za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej 

4  nale�y wskaza	 osob� reprezentuj�c� podmiot wnosz�cy petycj�, je�eli podmiotem wnosz�cym petycj� jest grupa  

     podmiotów; 
5  zał�cznik do petycji „O�wiadczenie podmiotu w sprawie ujawnienia danych  osobowych na stronie internetowej 
     podmiotu wła�ciwego do rozpatrzenia petycji lub urz�du go obsługuj�cego 

6       zał�cznik do petycji "O�wiadczenie podmiotu o wyra�eniu zgody na zło�enie petycji w jego interesie.”



O�wiadczenie podmiotu o wyra�eniu zgody na zło�enie petycji w jego interesie* 

..................................................................................................................................................... 
/ imi� i nazwisko albo nazwa podmiotu w interesie, którego petycja jest składana / 

..................................................................................................................................................................................... 

/ miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu / 

.................................................................................................................................................................................... 
/ adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej w zale�no�ci od formy zło�enia petycji / 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 / 

wyra�am zgod�

na zło�enie w moim interesie petycji w przedmiocie...................................................................   

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

przez ............................................................................................................................................ 
/ imi� i nazwisko albo nazwa podmiotu wnosz�cego petycji / 

.................................................................... 
/ czytelny podpis wyra�aj�cego zgod� / 

*wyra�enie zgody mo�e nast�pi	 w formie pisemnej lub za pomoc� �rodków komunikacji 
  elektronicznej 



O�wiadczenie podmiotu w sprawie ujawnienia danych osobowych na stronie 

internetowej podmiotu wła�ciwego do rozpatrzenia petycji lub urz�du go obsługuj�cego 

..................................................................................................................................................... 
/ imi� i nazwisko,  nazwa podmiotu wnosz�cego petycj� lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana) 

..................................................................................................................................................................................... 

 / miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu / 

             Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 5 ust. 1 w zwi�zku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o petycjach / Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 / w zwi�zku ze zło�on� petycj�  
w przedmiocie.......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

wyra�am zgod�

na ujawnienie moich danych osobowych / imienia i nazwiska; nazwy podmiotu wnosz�cego 
petycj� lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana/  na stronie internetowej 
podmiotu wła�ciwego do rozpatrzenia petycji lub urz�du go obsługuj�cego

..................................................................................... 
/ czytelny podpis wnosz�cego petycj�/reprezentuj�cego  podmiot /  


