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DHU.VIII(2).15 

 

NAZWA USŁUGI 

ZGROMADZENIE PUBLICZNE 

I. Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1485)  

II. W którym biurze można załatwić sprawę ? 

Zawiadomienie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców 

Sprawy merytorycznie załatwia: 
Samodzielne Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Handlu i Usług 

Wejście B pokój 10 

Telefon kontaktowy 44 6192 505 

e-mail: dzialalnoscgospodarcza@sulejow.pl 

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ? 

I. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego /wzór/ 

1. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się: 

1) pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia 

w przypadku jego wyznaczenia; 

2) zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia 

w przypadku jego wyznaczenia. 

IV. Opłata: 

Brak opłat 

V. Termin załatwienia sprawy: 

Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Sulejowa o zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie 

później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. 

W przypadku decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego, Burmistrz Sulejowa wydaje 
decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą 

zgromadzenia. 

Burmistrz Sulejowa po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie 
tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją 

organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz 

z informacją o jej udostępnieniu. 

Jednocześnie przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy Sądowi 

Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim. 

VI. Dodatkowe informacje: 

Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Sulejowa o zamiarze zorganizowania 

zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej.  

W przypadku wniesienia zawiadomienia, które nie spełnia wymagań określonych 
w ustawie, Burmistrz Sulejowa informuje niezwłocznie o stwierdzonych brakach 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001485
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001485
http://www.zdunskawola.pl/portal_new/portal?id=134946
http://www.zdunskawola.pl/portal_new/portal?id=134922
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/sulejow/6373.pdf


formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy wnosi się 
z zachowaniem terminu, aby wiadomość dotarła nie później niż na 6 dni przed planowaną 

datą zgromadzenia.  

VII. Tryb odwoławczy: 

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego 

w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


