
UCHWAŁA NR XLII/562/2022 

RADY MIASTA MŁAWA 

 

z dnia 20 września 2022 r. 

 

w sprawie  

petycji dotyczącej podwyższenia limitów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

 

 

         Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) w związku z art. 4 ust 2 i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

 

§1.  Postanawia się pozostawić bez rozpatrzenia petycję z dnia 29 lipca 2022 r. złożoną przez 

Żabka Polska Sp. z o.o. 

 

§2.  Uzasadnienie zawiera załącznik do uchwały. 

 

§3.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do zawiadomienia wnoszącego petycję 

o pozostawieniu jej bez rozpatrzenia. 

 

§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta. 

 

 

        Przewodniczący Rady Miasta 

                      Lech Prejs 

 

 

 



Załącznik do Uchwały NR XLII/562/2022 

Rady Miasta Mława 

20 września 2022 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

       W dniu 29 lipca 2022 r. do Rady Miasta wpłynęła petycja złożona przez Żabka Polska                      

Sp. z o.o. dotycząca podwyższenia limitów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dotyczy Uchwały NR XLIII/519/2018                      

z dnia 28 czerwca 2018 r.  

 

        Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870                          

ze zm.) - 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. 

 

        Pierwszym z wymogów formalnych petycji jest oznaczenie podmiotu, który ją wnosi. 

Chodzi tu o podanie – w przypadku osób fizycznych – imienia (imion) i nazwiska,                                    

a w przypadku pozostałych podmiotów – ich pełnej nazwy. Jeżeli podmiotem składającym 

petycje jest grupa podmiotów, w petycji należy wówczas wskazać oznaczenie każdego z tych 

podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. 

 

        Drugim wymogiem formalnym jest wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby 

podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. Jeżeli wnoszący petycję nie 

określi tego inaczej, przyjąć wypada, że jego miejsce zamieszkania albo siedziba jest 

jednocześnie adresem do korespondencji. Adres powinien zawierać oznaczenie miasta, kodu 

pocztowego, ulicy oraz numeru budynku i lokalu, który zamieszkuje składający petycję bądź 

– gdy nie jest osobą fizyczną – w którym ma siedzibę. Możliwe jest również wyznaczenie                       

do korespondencji skrytki pocztowej. 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. 

 

        W przedmiotowej petycji brak jest w/w wymogów formalnych, a mianowicie wskazania 

siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji. 

 

         Jeżeli petycja nie spełnia wymogów formalnych pozostawia się ją bez rozpatrzenia               

(art. 7 ust 1 ustawy o petycjach).  

Ma to miejsce wówczas gdy: 

1) pozbawiona jest oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję, 

2) w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów – pozbawiona oznaczenia 

każdego z tych podmiotów oraz osoby reprezentującej podmiot wnoszący petycję, 

 

3) pozbawiona wskazania miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję 

oraz adresu do korespondencji, 

4) w przypadku petycji wnoszonej przez grupę podmiotów – pozbawiona wskazania miejsca 

zamieszkania lub siedziby każdego z tych podmiotów. 

 

Mając powyższe na względzie należało pozostawić petycję bez rozpatrzenia. 
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