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WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEPROWADZENIE  

ZGROMADZEŃ PUBLICZNYCH 

  NR Or/26 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r.  prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, 

poz. 297 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 

poz. 1635) 
 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz/. U. z 2005 r. 

Nr 108 poz. 908 ze zmianami) 
Sposób załatwienia 

sprawy  

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej udziela się w drodze 

decyzji administracyjnej 

Wymagane  
dokumenty  

 Podanie, które powinno zwierać : 
 imię i nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę osoby 

prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje 

zgromadzenie 
 cel i program zgromadzenia oraz język, w którym będą porozumiewali 

się uczestnicy 
 miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, liczbę 

uczestników oraz trasę przejścia 
 określenie planowanych przez organizatora środków służących do 

pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków o których 

przedsięwzięcie zwraca się do organu 

Opłaty  Zwolnione z opłaty 

Termin załatwienia 
sprawy   

Decyzję doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od jej 
podjęcia. 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji zakazującej zgromadzenia publicznego wnosi się do 
Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa 
w terminie 3 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie podlega opłacie 
skarbowej w wysokości 5 zł 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Zofia Szaro – podinspektor  

I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  

Zgromadzenie może być rozwiązane przez delegowanego przez Burmistrza 
pracownika Urzędu Miejskiego jeżeli  jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustaw 
karnych.   

Opracował: Zofia Szaro – podinspektor – 30.10.2009 r. 
Sprawdził: Cecylia Wasilewska - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 02.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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