ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

1. Nazwa usługi
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM

2. Nazwa referatu obsługującego usługę
Referat Spraw Organizacyjnych i Pracowniczych
tel. 22 708 91 38

3. Organ właściwy do realizacji usługi
- w postępowaniu zwykłym – Wójt Gminy Lesznowola

4. Wymagane dokumenty
•

w postępowaniu zwykłym:
− Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, złożone pisemnie, za
pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
− Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w
przypadku jego wyznaczenia.
− Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w
przypadku jego wyznaczenia.

5. Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:
• Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
• Przesłać za pomocą faksu na nr (22) 757 92 70,
• Przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy
Urzędu,
• Złożyć ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, w godzinach pracy
Urzędu.

6. Czas realizacji
- w postępowaniu zwykłym:
Organ gminy, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia, udostępnia na stronie
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie
organizowanego zgromadzenia.
W przypadku zakazu zgromadzenia, organ gminy, wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia
nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia.

7. Sposób odbioru dokumentów
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Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60;

8. Opłaty
Zawiadomienie nie podlega opłacie skarbowej.

9. Tryb odwoławczy
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.

10. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 631 ze
zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
2021 r. poz. 735 ze zm.).
11. Dodatkowe informacje
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie
powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego
organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy o
postępowaniu uproszczonym w sprawach zgromadzeń.
Przy zastosowaniu trybu uproszczonego, organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze
zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później
niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
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