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ZGORMADZENIE PUBLICZNE

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zawiadomienie  o  zamiarze  zorganizowania  zgromadzenia  -  druk  dostępny  w  Urzędzie  Gminy

i  Miasta  w  Stawiszynie  ,  pokój  nr  6  oraz  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  
w zakładce Jak załatwić sprawę 

2. Zgoda zarządcy drogi  w przypadku,  gdy zgromadzenie  organizowane będzie  na  drodze  
publicznej.

3. Dokument stwierdzający tożsamość osoby odpowiedzialnej  za organizację zgromadzenia  
(do wglądu).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd  Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności  i  działalności gospodarczej, 
Pokój nr 6
tel. 62 7528079 wew. 23, e-mail   ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zawiadomienie zawierające wszystkie wymagane dane należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni
i nie później niż  na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy wydaje nie później niż 96 godzin przed planowanym
terminem rozpoczęcia zgromadzenia, którą niezwłocznie doręcza się organizatorowi zgromadzenia
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego podlega badaniu pod względem jego

zgodności z prawem i w aspekcie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
Wydanie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego następuje jeżeli jego cel lub odbycie
sprzeciwiają się ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych, a także gdy odbycie zgromadzenia
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

OPŁATY
Brak.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze

względu  na  siedzibę  organu  gminy  w  terminie  24  godzin  od  jej  udostępnienia  w  Biuletynie
Informacji  Publicznej.  Wniesienie  odwołania  nie  wstrzymuje  wykonania  decyzji  o  zakazie
zgromadzenia. 

PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r., poz. 1485).
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,
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poz. 1257).
3) art. 65 ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r. , nr 128 z

późn. zm.)

DODATKOWE INFORMACJE
Organizator  zgromadzenia  publicznego  zawiadamia  organ  gminy  w  taki  sposób,  aby  wiadomość   

o  zgromadzeniu  dotarła  nie  później  niż  na  3  dni  robocze,  a  najwcześniej  30  dni  przed  datą
zgromadzenia.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  -   14.02.2018r.
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