KARTA USŁUGI
URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU
37-700 Przemyśl, Rynek 1, tel. +48 16 6752081, fax +48 16 6786449
www.przemysl.pl kancelaria@um.przemysl.pl
czynny: poniedziałek – 730 do 1530, wtorek – 730 do 1800, środa – piątek 730 do 1530

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. Szczegółowo sprawy zgromadzeń reguluje ustawa
z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 z późn. zm.).
Zamiar zorganizowania zgromadzenia w trybie uproszczonym wymaga zawiadomienia Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Postępowanie uproszczone:
Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna,
zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą
zgromadzenia.
Takie zgromadzenie można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować
utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.
Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres
poczty elektronicznej.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Przemyślu
e-mail: czk@um.przemysl.pl
tel.: 16 676 70 70
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno
zawierać następujące dane:
1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer
dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty
elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,
przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca
zakończenia zgromadzenia;
3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
4. organizator zgromadzenia zgłaszanego w trybie uproszczonym jest jednocześnie jego
przewodniczącym.
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Uwaga:
Zgromadzenie spontaniczne, 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 nie
podlega obowiązkowi zawiadomienia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podstawie ustawy Prawo o zgromadzeniach w Urzędzie Miejskim w Przemyślu opracowane
zostały formularze zgłoszenia zgromadzenia publicznego (dla zgromadzenia zwoływanego
w trybie zwykłym i dla zgromadzenia zwoływanego w trybie uproszczonym). Dostępne do
pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
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