
Zgłoszenie organizacji na terenie gminy zgromadzenia

1. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do 
czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób. 

2. Organizator zgromadzenia zobowiązany jest do złożenia takiej informacji nie później 
niż na 3 dni i nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanej imprezy. 

3. Przepisy ustawy o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń organizowanych przez 
organy państwa lub samorządu terytorialnego, odbywanych w ramach działalności 
Kościoła Katolickiego lub innych kościołów oraz związków wyznaniowych, 
związanych z wyborami władz państwowych i samorządowych. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. 
zm.)  
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 
2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 z późn. zm.)

Niezbędne dokumenty: 
- zawiadomienie o organizacji imprezy, zawierające:

 imię i nazwisko oraz datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby 
prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,

 cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
 miejsce i skalę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę 

uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca 
w czasie trwania zgromadzenia,

 określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu 
pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się 
do organu gminy.

Opłaty:
- nie podlega opłacie

Jednostka obsługująca: Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 21 (budynek główny)
tel. (0 32) 429 59 48 lub 429 59 26

Godziny urzędowania: poniedziałek od 900 do 1700

od wtorku do piątku od 730 do 1530

Sposób przekazania informacji o sprawie:
Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

1. Jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o Zgromadzeniach lub naruszają 
przepisy ustaw karnych,

2. Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w 
znacznych  rozmiarach. 

Decyzje o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi w terminie 3 dni od 
dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem 
rozpoczęcia decyzji.



Środki odwoławcze i tryb ich wnoszenia:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
3. Decyzje wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania doręcza się organizatorowi w 

terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.


