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Nazwa usługi / 
sprawy:

Zawiadomienie o zorganizowaniu 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 zgromadzeniu publicznym .
Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia.
Upoważnienie  dla  organizatora  od  osoby  prawnej  lub  innej  organizacji,  w 
imieniu której organizuje on zgromadzenie. 

Opłaty: Nie pobiera się.

Termin realizacji: Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego doręczana jest organizatorowi na 
piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od 
dnia  zawiadomienia,  nie  później  jednak  niż  na  24  godziny  przed  datą 
planowanego  terminu  rozpoczęcia  zgromadzenia.  Jednocześnie  kopię  tej 
decyzji wraz z aktami sprawy przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu.

Tryb odwoławczy: Do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Słubic (odwołanie 
składa się w Obsłudze Interesanta), w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

Odbiór dokumentu: Ewentualna  decyzja  o  zakazie  odbycia  zgromadzenia  może  być  odebrana 
osobiście lub doręczona za pośrednictwem poczty.

Informacje 
dodatkowe:

1. Zgromadzenie, które powoduje utrudnienie w ruchu drogowym lub wymaga 
korzystania z drogi w sposób szczególny, może odbywać się pod warunkiem 
zapewnienia  bezpieczeństwa  i  porządku  podczas  trwania  zgromadzenia 
oraz uzyskania zezwolenia (art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym, Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Zezwolenie (decyzję 
administracyjną) na pisemny wniosek organizatora zgromadzenia, złożony 
co  najmniej  na  30  dni  przed  planowanym  terminem  rozpoczęcia 
zgromadzenia,  wydaje  organ  zarządzający  ruchem  na  drodze,  na  której 
odbywać się będzie zgromadzenie.

2. Organizator  zgromadzenia  publicznego  zawiadamia  organ  gminy  w  taki 
sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni  
robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

3. W  przypadku  stwierdzenia  braków  formalnych  w  zawiadomieniu  lub 
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wymaganych  dokumentów,  wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  ich 
uzupełnienia.

4. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
− organizowanych  przez  organy  państwa  lub  organy  samorządu 

terytorialnego,
− odbywanych  w  ramach  działalności  Kościoła  Katolickiego,  innych 

kościołów oraz związków wyznaniowych.
Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz.  

297 ze zm.).
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. z 2012 r.  

Dz. U.  poz. 1137 ze zm.).

Pliki do pobrania: Zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia publicznego

Opracował (a):
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