
 

 
                          

  

 
KARTA USŁUG  KU/BBZ/2, w.1 

  

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego  

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
 

Osoby prowadzące 
sprawę:  
 

Roman Filończuk 
Kierownik biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

225 
95 737 20 55 
rkw@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego 
zawierające następujące dane: 

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj 
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, 

2.  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, 

3. adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające 
kontakt z tą osobą; 

4.  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 umożliwiający 
kontakt z nim; 

5. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć 
zgromadzenie; 

6. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,     
przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem 
miejsca zakończenia zgromadzenia; 

7. 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, a gdy zawiadomienie o zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej 
zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć 
elektroniczną kopię tego dokumentu Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia. 

2.  zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w 
przypadku jego wyznaczenia. 

 

Opłaty: Nie pobiera się. 
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Termin realizacji: Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie miasta i gminy Słubice, 
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: 

1. jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach lub 
ustaw karnych 

2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo 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 
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej 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.  

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy. Decyzję 
udostępnia się przez 3 miesiące od dnia jej wydania z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji Burmistrza Słubic  w przedmiocie zgody na 
zorganizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego 
właściwego ze względu na siedzibę organu wydającego decyzję w terminie 24 
godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Słubicach.  Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania 
decyzji 

Informacje 
dodatkowe: 

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 albo 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. 

Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej 
podjęcia. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach  

Pliki do pobrania: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego link 



 

 
                          

  

Opracował (a): 
Imię i nazwisko 
Data:  
 

Zaktualizował (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 18.12.2019 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 18.12.2019 r. 
Podpis: 

 


