Karta usługi Nr 2(1)/SM

ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO w trybie zwykłym
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 MIĘDZYCHÓD
I.

Forma realizacji usługi:

osobiście

przez pełnomocnika

listownie

inny:

ustnie do protokołu

II.

Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi:

fax

elektronicznie

Organizator zgromadzenia publicznego.
Organizatorem zgromadzenia może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
III.

Opis usługi:

Wydanie identyfikatora przez Burmistrza jest jednoznaczne z prawidłowym zgłoszeniem zgromadzenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań
określonych w ustawie, organ Gminy informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach
formalnych.
IV.

Wymagane dokumenty do realizacji usługi:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego.
Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku gdy został wyznaczony.
Fotografia organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia jeśli został wyznaczony.
V.

Niezbędne opłaty do uiszczenia:

Brak opłat za zgłoszenie zgromadzenia
17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Wysokość opłaty i sposób jej uregulowania normuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Zachęcamy do skorzystania z dostępnego na stronie internetowej generatora druku przelewu.
Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Międzychód Nr 31 1020 4027 0000 1302 1219 1849.
Uiszczenia opłaty można dokonać bezpośrednio poprzez przelew bankowy lub w każdym punkcie przyjmowania
opłat.
VI.

Termin i sposób realizacji usługi:

Organizator nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia zawiadamia
Burmistrza o planowanym zgromadzeniu.
Burmistrz może wydać decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą.
VII.

Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi:

Stanowisko : Komendant Straży Miejskiej
Referat/komórka odrębna:

Straż Miejska

pokój:

2

adres e-mail:

malgorzata.dobkiewicz@miedzychod.pl

VIII.

telefon bezpośredni

95 748 81 00 wew. 601
605 230 188

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Poznaniu
w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.
IX.

Podstawa prawna realizacji usługi:

1)
2)
3)

ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

X.

Dodatkowe informacje/uwagi:

1) Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób
w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska sprawach
publicznych.
2) W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
3) Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
4) Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
5) Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu
apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin. Od postanowienia sądu apelacyjnego nie przysługuje
skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
6) Burmistrz może wyznaczyć swojego przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu.
7) Zgromadzeniem kieruje przewodniczący, którym jest:
- organizator zgromadzenia będący osobą fizyczną, chyba że inna osoba wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie
obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
- osoba działająca w imieniu organizatora zgromadzenia, która wyrazi pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków
przewodniczącego, w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna albo inna organizacja.
8) Organizator zgromadzenia oraz przewodniczący zgromadzenia są obowiązani do zapewnienia przebiegu
zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa oraz do przeprowadzenia zgromadzenia w taki sposób, aby zapobiec
powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia. w tym celu organizator zgromadzenia oraz przewodniczący
podejmują przewidziane w ustawie środki.
9)Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela Burmistrza, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub
zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach publicznych
albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu Gminy
o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Funkcjonariusz Policji może zwrócić się do
przedstawiciela Burmistrza o rozwiązanie zgromadzenia przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa
wyżej.
10)Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej i podlega ona natychmiastowemu
wykonaniu.
XI.

Formularze i wnioski do usługi:

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

