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KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

ZGROMADZENIA PUBLICZNE
WYMAGANE DOKUMENTY


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym NU-01-01
Druki do pobrania:
 w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, parter, pokój nr 7
 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter
 na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie zawiadomienia na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie,
z uwzględnieniem poniższy danych:
- 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; w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja – jej
nazwę i adres siedziby oraz imię o 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
- imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu
tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej i numer telefonu
- cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
- data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywana liczba
uczestników oraz ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia
- informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia
 Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
- pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
Druk oświadczenia o wyrażeniu zgody NU-01-01 dostępny jest:
 w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, parter, pokój nr 7
 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter
 na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu
Dopuszcza się przyjęcie oświadczenia o wyrażeniu zgody na druku innym niż wymieniony powyżej oraz
oświadczenia napisanego odręcznie.
- zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego
wyznaczenia

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
Złożenie dokumentów:
- parter, pokój nr 7 lub,
- parter, sekretariat
Tel. +48 61 43-86-011, +48 61 43-73-178
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organizator zgromadzenia publicznego, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej na 6 dni,
a najwcześniej na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia, gdy jego cel lub odbycie narusza przepisy ustawy Prawo
o zgromadzeniach lub ustaw karnych albo może zagrażać życiu, zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych
rozmiarach, organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed
planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
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i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją
o jej udostępnieniu i jednocześnie przekazuje ją wraz z aktami sprawy sądowi okręgowemu.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organizator zgromadzenia publicznego zobowiązany jest złożyć zawiadomienie w jeden z wybranych
sposobów:
 pisemnie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, Referat Spraw Obywatelskich
ul. Dworcowa 10 Nekla, pokój nr 7
 za pomocą faksu nr +48 61-43-86-490
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422)
1.
2.
3.

Pobierz i wypełnij odpowiedni druk.
Dołącz wymagane załączniki.
Złóż dokumenty w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla (parter) lub w pokoju nr 7 (parter).

OPŁATY
Brak

TRYB ODWOŁAWCZY

 Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego w terminie 24
godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje
wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 Sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie
zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie sądu w Biuletynie
Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
 Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy.
Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
 Sąd okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem
uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu
apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie, od którego nie przysługuje
skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

DODATKOWE INFORMACJE

 W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania
elementów wyróżniających, w tym identyfikatora.
 Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu
lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach
lub przepisy ustaw karnych, a przewodniczący uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie
rozwiązuje go.
 Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej
natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia
o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności
skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1485).
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