URZĄD MIASTA w Słupcy

ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

Numer karty:

SO - 9

KARTA INFORMACYJNA
ZGROMADZENIE PUBLICZNE
- POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

Referat Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, pok. 214, tel. 63 2772727 wew. 215.
r-so@miasto.slupca.pl

1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1485 z późn. zm.).
1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym powinno zawierać:
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 numeru telefonu umożliwiające kontakt
z nim,
2) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w
trakcie zgromadzenia.
Organizator zgromadzenia może złożyć zawiadomienie w trybie
uproszczonym, jeżeli uzna, że planowane zgromadzenie nie
będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a szczególności powodować zmian w jej organizacji (art. 21 ustawy z dn.
24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

OPŁATY:
MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.
Organizator zgromadzenia publicznego na terenie miasta Słupcy, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jeden z wybranych sposobów:
1) telefonicznie pod nr telefonu 63 277 27 27 wew. 105 lub 304
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty

elektronicznej: um@miasto.slupca.pl
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TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż
na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowana datą zgromadzenia.
Organ gminy udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać zorganizowane na terenie gminy.

TRYB
ODWOŁAWCZY:

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do sądu okręgowego właściwego ze
względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż
w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5 dni od
dnia doręczenia postanowienia zażalenie do sądu apelacyjnego. Od
postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje skarga kasacyjna.

INFORMACJE
DODATKOWE:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, zwołane w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach
publicznych, organizowane w określonym miejscu na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
W przypadku wniesienia zawiadomień o zamiarze zorganizowania
dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które mają zostać zorganizowane chociażby częściowo w tym samym miejscu i czasie, a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje
kolejność wniesienia zawiadomień (data, godzina i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia nie wykazują braków formalnych. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu,
organ gminy wzywa niezwłocznie do zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.
W trakcie trwania zgromadzenia jego organizator jest zobowiązany do
nieprzerwanego posiadania w widocznym miejscu elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego funkcji organizatora
zgromadzenia.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu
w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa
lub pożarku ruchu drogowego na drogach publicznych lub naruszenia
przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy karne, a organizator
zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu
wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników
zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej
organizatorowi zgromadzenia lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
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Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie
72 godzin od jej podjęcia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają
przepisy kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
1) biorą udział w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały
wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia,
2) przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu niezakazanego zgromadzenia,
3) organizują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo
przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
4) przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
5) bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym
inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator
lub przewodniczący zgromadzenia,
6) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia
powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
7) nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,
8) wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.
Informacje o miejscu i terminie zgłoszonych zgromadzeń
publicznych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce: Urząd Miasta  Informacje bieżące  Zgromadzenia Publiczne lub Zgromadzenia w Trybie Uproszczonym.
ZAŁĄCZNIKI:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie
uproszczone.

Data utworzenia: 18 lipca 2017 r.
Data ostatniej aktualizacji: 10 listopada 2017 r.
Wytwarzający/Weryfikujący: Karol Sobczak
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