TRYB ZWYKŁY
PRZYJĘCIE ZAWIADOMIENIA O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO PRZEZ
ORGANIZATORA
1. WYMAGANE DOKUMENTY
Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta Gminy Mielno o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni
i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu,
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r.
poz. 1422)
Do zgłoszenia zawiadomienia należy dołączyć zdjęcie (w celu wydania identyfikatora)
2. OPŁATY
Nie podlega opłacie
3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Mielnie
Ul. Bolesława Chrobrego 10
76-032 Mielno
Tel. 94 345 98 31
Fax.94 345 98 34
e-mail: ug@gmina.mielno.pl
4. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Przyjęcie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed
planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
1) 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;
2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,
w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art.
12 lub art. 13.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie
powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji,

organizator może przekazać zawiadomienie na konto do przyjmowania zgłoszeń dotyczących
organizowania zgromadzeń w trybie uproszczonym nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2
dni przed planowaną datą zgromadzenia do:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie
Tel. 91 43 03 342
Fax. 91 43 38 522
e-mail: wczk@szczecin.uw.gov.pl
5. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego
w Koszalinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie
odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia organizatorowi przysługuje odwołanie do sądu
okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
6. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. Nr 51, poz.1485)

