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Wydanie 1 

z dnia 

25.01.2013 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

PRZYJMOWANIE ZAWIADOMIEŃ  

O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA 

I. Wymagane wnioski: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia –  

F-SO/02 . 

II. Wymagane załączniki: Brak.  

III. Dokumenty do wglądu: Brak. 

IV. Opłaty: Brak.  

V. Termin załatwienia sprawy: Decyzję o zakazie zgromadzenia dostarcza się w terminie  

3 dni od daty zawiadomienia o planowanej organizacji zgromadzenia.  

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 210 

(II piętro), tel. (23) 69-33-109. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich. 

VIII. Tryb odwoławczy: Do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Burmistrza 

Nasielska w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji.  

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297  

z poźn. zm.),  

2. Kodeks postępowania administracyjnego, 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity –  

Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). 

XI.  Uwagi:  
1. Zawiadomienie składa się nie później niż 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą 

zgromadzenia. 

2. Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do 

czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób 

(co najmniej 15). 

3. Zawiadomienie składane przez organizatora powinno zawierać: 

 imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby 

prawnej, w imieniu której działa, 

 cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy, 

 miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę 

uczestników oraz trasę przejścia, jeśli przewidywana jest zmiana miejsca,  

 określenie planowanych przez organizatora środków zapewniających pokojowy 

przebieg zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu 

gminy.  
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