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ZGROMADZENIA PUBLICZNE
Podstawa prawna Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. Z 2018r.,
poz. 408)
Komórka
odpowiedzialna
Sposób
załatwienia
sprawy

Pracownik Biura Obsługi Klienta
1.W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie
zgromadzenia, organ gminy przyjmuje zawiadomienie do wiadomości,
wydaje identyfikator przewodniczącemu zgromadzenia, udostępnia na
stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o
miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przekazuje
zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi
Powiatowej Policji. 2.Decyzja o zakazie zgromadzenia

Wymagane
dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator
zgromadzenia podaje:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo
rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej
numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i
numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku, gdy
organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej
nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie
w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer
dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu
umożliwiające kontakt z tą osobą;
2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL
albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby
nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma
dotyczyć zgromadzenie;
4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas
trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia
ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu
zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego
zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia,

Opłaty

Nie dotyczy

Termin
załatwienia
sprawy

• Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu
zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym. • Decyzję o zakazie
zgromadzenia publicznego wydaje się nie później niż na 96 godzin przed
planowaną datą zgromadzenia. Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za
doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie podmiotowej organu gminy.

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia publicznego stronie
przysługuje prawo wniesienia odwołania 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.
Wniosek

Formularz zawiadomienia do ściągnięcia www.lagiewniki.pl

Opracował: Podinspektor ds. obsługi Biura Obsługi Klienta
Przeglądał: Zastępca Wójta Gminy
Zatwierdził: Wójt Gminy Łagiewniki

