
07„PRAWA SĄ DO UŻYWANIA”

Wniosek

Jeżeli chcesz zasugerować przyjęcie przez władze gmi-
ny jakiegoś rozwiązania, możesz złożyć wniosek. Ko-
deks postępowania administracyjnego daje mieszkań-
com konkretny instrument w artykule 241. Pozwala on 
zaproponować dowolne rozwiązanie, którego realizacja 
leży w kompetencjach Twojego urzędu. Urząd musi od-
powiedzieć na Twoje sugestie bez zbędnej zwłoki (czyli 
możliwie szybko), nie później jednak niż w ciągu 30 dni 
od daty złożenia wniosku. Odpowiedź wprawdzie nie 
musi być pozytywna, ale w praktyce często Twój sygnał 
może zostać wykorzystany lub wzięty pod uwagę w pla-
nach gminy. Jeśli nawet zostanie odrzucony, to sprawa 
jest udokumentowana, bo administracja ma obowiązek 
poinformowania Cię o sposobie załatwienia wniosku 
(w tym uargumentowania, dlaczego nie uwzględniono 
Twoich rekomendacji). Być może będzie to dla Ciebie 
wskazówką, która pomoże wrócić do sprawy przy innej 
okazji. 

Wniosek można wysłać pocztą elektroniczną, faksem, ust-
nie do protokołu, za pośrednictwem platformy ePUAP lub 
tradycyjnie, pisemnie.

Inicjatywa lokalna

Specyficzną sytuacją zwracania się z wnioskiem z arty-
kułu 241 Kodeksu postępowania administracyjnego jest 
inicjatywa lokalna. Pozwala ona nieformalnym grupom 
mieszkańców oraz organizacjom wnioskować o to, by 
władze gminy wsparły jakieś ich przedsięwzięcie.  W tym 
wypadku bardzo istotne jest to, że mieszkańcy i tak są 
w nie zaangażowani, wkładając swoją pracę. Na przykład 
pielęgnują skwer miejski, ale potrzebują, by gmina zakupi-
ła sadzonki; sprzątają park, marząc o postawieniu w nim 
ławek, ale nie mają odpowiednich materiałów, których 
oczekują od gminy. 

Wniosek w ramach inicjatywy lokalnej jest analogiczny do 
już omawianego, trzeba w nim jednak przedstawić, jaki 
jest wkład mieszkańców czy organizacji i jakiej konkretnie 
pomocy potrzebują ze strony gminy. Warto też wykazać 
korzyści dla wspólnoty gminnej.

Petycja

Najbardziej sformalizowaną formą komunikacji z gminą są 
natomiast petycje. W zasadzie można by uznać, że przy-
pominają one wniosek. Ich zakres też dotyczy ulepszeń 
leżących w zakresie kompetencji podmiotu, do którego są 
kierowane.

To, czy petycja zostanie uznana za wniosek czy petycję, 
zależy od jej treści. Na pewno za petycję zostaną uzna-
ne wszelkie sugestie dotyczące zmiany przepisów prawa. 
Petycję, podobnie jak wniosek, mogą złożyć pojedyncze 
osoby. Jej dużą zaletą jest fakt, że musi pojawić się w Biu-
letynie Informacji Publicznej urzędu, a rada gminy (ale tyl-
ko ona w przypadku spraw lokalnych) musi poinformować 
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Imię i nazwisko  
Adres osoby składającej wniosek
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Organ do którego kierujesz wniosek 
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Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 241 
Kodeksu postępowania administracyjnego składam 
wniosek o:

OPIS SPRAWY, CO CHCESZ POPRAWIĆ, JAKI JEST 
PROBLEM

JAKICH ZMIAN OCZEKUJESZ

Z poważaniem,
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