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Organizowanie zgromadzeń publicznych

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach.
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
• Wykaz aktów prawnych regulujących postępowanie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania
Kryzysowego jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów w Menu
Przedmiotowym, w zakładce ”Jak załatwić sprawę w Urzędzie?”.
Wymagane dokumenty:
• zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia;
• fotografia do identyfikatora o wymiarach 35x45 mm;
• kserokopia zezwolenia zarządcy drogi na wykorzystanie drogi w sposób szczególny.
Opłaty:
Brak opłaty.
Termin załatwienia:
• niezwłocznie – w przypadku, gdy zawiadomienie spełnia wymogi formalne;
• 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia – w przypadku wydania decyzji o zakazanie zgromadzenia.
Miejsce złożenia dokumentów:
Złożenie zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego oraz odbiór przedmiotowego potwierdzenia, odbywa
się w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana Ogana 5, I piętro
pokój nr 114.
Przedmiotowe podanie można złożyć również w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Knurów, ul. dr. Floriana
Ogana 5, na parterze, pok. nr 7, stanowisko -Biuro Podawcze.
Godziny przyjmowania dokumentów:
•
poniedziałek, wtorek w godzinach od 7.30 do godz. 15.30
•
środa w godzinach od 7.30 do godz. 17.30
•
czwartek w godzinach od 7.30 do godz. 15.30
•
piątek w godzinach od 7.30 do godz. 13.30.
Istnieje możliwość zawiadomienia organu gminy za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Tryb odwoławczy:
• Od decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego przysługuje odwołanie, wnoszone bezpośrednio do sądu okręgowego
właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP.
• Od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia publicznego przysługuje odwołanie bezpośrednio do sądu okręgowego
właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Dodatkowe informacje:
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 w sprawach publicznych.
W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne
lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia.
Organizator zgromadzenia publicznego przeprowadzanego zgodnie z wyżej wymienioną ustawą (art.7 ust.1) ma obowiązek
zawiadomienia organu gminy o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia publicznego nie później niż na 6 dni,
a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia publicznego wnioskodawca sporządza zgodnie z załączonym
wzorem. W przypadku korzystania w czasie zgromadzenia z dróg, konieczne jest uzyskanie zezwolenia w trybie art. 65
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym .
W oparciu o przedstawione zawiadomienie organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie BIP informację o miejscu
i terminie organizowania zgromadzenia, informuje służby porządkowe tj. Komendanta Miejskiego Policji i Straży Miejskiej.
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Ponadto organ gminy wyposaża przewodniczącego w identyfikator.
Zgodnie z art.19 ust.4 ustawy Prawo o zgromadzeniach - w trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest
obowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora zawierającego:
1) określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia;
2) zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia;
3) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia;
4) podpis właściwego przedstawiciela organu gminy;
5) pieczęć organu gminy.
Organ gminy, zgodnie z art. 14, ustawy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed
planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
•
jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania
zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
•
jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia ją niezwłocznie na stronie BIP i przekazuje ją
organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Decyzję
o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na
siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania
nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy w przypadkach określonych w art.20 ust.1 ustawy,
jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy niniejszej
ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.
Rozwiązanie zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej
natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego
rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia. Decyzję tę
doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia. Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo
wniesienia odwołania od decyzji w sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, a sąd rozpatruje
odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
Wykaz planowanych zgromadzeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Knurów; Menu
Przedmiotowe – Organizacja zgromadzeń, Informacja o planowanych zgromadzeniach organizowanych w tzw. trybie
zwykłym, www.knurow.bip.info.pl
UWAGA:
Przepisy powyższe nie dotyczą konduktów pogrzebowych, procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym,
które odbywają się na drogach stosownie do miejscowego zwyczaju - art.65 h ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo
o ruchu drogowym.
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń
W przypadku gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym,
a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia można stosować przepisy
rozdziału 3 ustawy tj. Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
Organizator zgromadzenia zawiadamia właściwe centrum zarządzania kryzysowego – w przypadku organizacji
zgromadzenia na obszarze miasta Knurów - Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach – o zamiarze zorganizowania zgromadzenia nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na
2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie, pisemnie lub na adres poczty elektronicznej:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Śląski Urząd Wojewódzki
ul.Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel.: 32 256 56 01
mail: czkws@katowice.uw.gov.pl
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Organizator zgromadzenia publicznego, zgłoszonego w trybie uproszczonym, winien podać:
•
•
•

imię i nazwisko organizatora, jego nr PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby
nieposiadającej nr PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników
oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zgromadzenie zgłoszone w trybie uproszczonym może być rozwiązane przez organ gminy lub na wniosek policji, jeżeli jego
przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa
lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne,
a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie
rozwiązuje go.
Rozwiązanie zgromadzenia następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu,
poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej
organizatorowi zgromadzenia lub ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia w przypadku niemożności
skontaktowania się z organizatorem zgromadzenia. Decyzję tę doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie
w terminie 72 godzin od jej podjęcia.
Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu
okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia. Przepisy
art.16 ust.2–5 stosuje się odpowiednio, z tym że sąd okręgowy rozpatruje odwołanie nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania odwołania.
Zgromadzenie spontaniczne
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do
wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby
niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu innych zgromadzeń.
Zgromadzenie spontaniczne może zostać rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli jego
przebieg: zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach; powoduje poważne zagrożenie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego; powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na
drogach publicznych; narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne; zakłóca przebieg
zgromadzenia publicznego organizowanego na podstawie właściwych zawiadomień.

Załącznik:
1. Zawiadomienie o organizowaniu zgromadzenia (zał. nr SO-34).
2. Obowiązek informacyjny RODO.
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