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Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolność 1, 
87-410 Kowalewo Pom.; tel. (0-56) 684 10 24, fax (0-56) 684 10 71, 

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

USC - 16
Nazwa usługi

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM 

Podstawa prawna

- art. 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. zm.).

lWymagane dokumenty

zawiadomienie o zorganizowaniu zgromadzenia – formularz do pobrania (Organizator zawiadamia Burmistrza Miasta 
Kowalewo  Pomorskie  o  zgromadzeniu  publicznym  w  taki  sposób, aby  wiadomość o  zgromadzeniu  dotarła 
najwcześniej 30 dni, ale nie później niż 3 dni przed datą zgromadzenia.).

lOpłaty

nie pobiera się.

lTermin załatwiania sprawy

Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego jest doręczana organizatorowi zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia 
zawiadomienia organu, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli: 

1)jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy staw karnych,

2)odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

lJednostka odpowiedzialna

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Referat Spraw Obywatelskich

Plac Wolności 1

87 – 410 Kowalewo Pomorskie

 tel. 56 684 10 24

fax 56 684 10 71

lTryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji zakazującej wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem 
organu,  który  wydał decyzję,  w terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  decyzji  stronie.  Wniesienie  odwołania  nie 
wstrzymuje wykonania decyzji.  Decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania doręcza się organizatorowi w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.

lDodatkowe informacje

1.Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego 
wyrażenia stanowiska.

2.Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom 
prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.

3.Zgromadzenia  organizowane  na  otwartej  przestrzeni  dostępnej  dla  nieokreślonych  imiennie  osób,  wymagają 
uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

4.Organ  gminy  na  wniosek  organizatora  zapewnia  w  miarę potrzeby  i  możliwości  ochronę policyjną służącą 
stosownemu przebiegowi zgromadzenia oraz może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
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