
 
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  

47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 
tel. 77/ 4801460 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 
 
WYDAWANIE ZEZWOLE Ń NA PRZEPROWADZENIE  

ZGROMADZE Ń PUBLICZNYCH 
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, 

ochrony p.poż., kultury fizycznej. 
2. II-gie piętro 
3. Pokój nr 22 
4. Telefon /77/ 4801465 
 
WYMAGANE DOKUMENTY :            
Zawiadomienie, które powinno zawierać (załącznik): 

1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do 
korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt 
z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna 
organizacja – jej nazwę adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej 
zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i 
numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, 
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające 
kontakt z ta osobą,   

2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i 
numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, 
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające 
kontakt z nim 

3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć 
zgromadzenie, 

4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, 
przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem 
miejsca zakończenia zgromadzenia,  

5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, 
o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 

 
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. 

 
OPŁATY :  
Nie pobiera się opłat 
 
 
 
 
 



CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Rozpoznanie sprawy następuje bez żadnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia o 
zgromadzeniu publicznym. 
Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego wydaje się nie później niż 96 godzin przed 
planowana datą zgromadzenia (art. 14 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach).   
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: 
Decyzję,  można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w 
pokoju nr 22 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z 
kodeksem postępowania administracyjnego. 
 

UWAGI :  
Organizator zgromadzenia zawiadamia organ Gminy o zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i 
nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.  
 

 
 
 
PODSTAWA PRAWNA : 

1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm./– art. 7 
 

 
OPRACOWAŁ:                                                          SPRAWDZIŁ:                                 ZATWIERDZIŁ : 
 
........................................                                   ..............................................                   .................................... 
data i podpis      
                                                                                   data i podpis                                         data i podpis 
 
Karta nr ..../.... 
                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


