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Mieszkańcy ulicy Konstytucji 3 Maja 
w Makowie Mazowieckim

Do biura Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim w dniu 6 lipca 2020 r. wpłynęła 
petycja w przedmiocie: Remontu nawierzchni asfaltowej na ulicy Konstytucji 3 Maja.

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

W wyniku analizy złożonej petycji stwierdzono, że nie spełnia ona wymogów 
określonych w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 przedmiotowej ustawy, tj. nie została wskazana osoba 
reprezentująca podmiot wnoszący petycję oraz nie zostało wskazane miejsce zamieszkania albo 
siedziba podmiotu wnoszącego petycję.

Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1 ww. ustawy „jeżeli petycja nie spełnia wymogów, 
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2, pozostawia się ją bez rozpatrzenia".

W związku z powyższym wyjaśnieniami informuję, że w oparciu o art. 7 ust. 1 
cytowanej ustawy przedmiotowa petycja pozostaje bez rozparzenia.

Jednocześnie informuję, iż w najbliższym czasie nie jest planowana przebudowa ulicy 
Konstytucji 3 Maja z uwagi na brak środków finansowych w budżecie miasta zaplanowanych 
na ten cel. Poprawienie nawierzchni ulicy zostanie jedynie przeprowadzone metodą remontu 
poprzez uzupełnienie ubytków masą bitumiczną.
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, adres: 
ul. Stanisława Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

;urzad@makowmazowiecki.pl
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług 
na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania 
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych 
i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych 
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych 
będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


