
Karta usługi nr: ZK.X.01

Urząd Miejski w Świdnicy 
ul. Armii Krajowej 49

58-100 Świdnica
centrala tel. 074 8562-800, fax 074 8568-721

www.um.swidnica.pl

Nazwa usługi:
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Podstawa prawna:
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z późn. 
zm.)

Wymagane dokumenty:
Zawiadomienie  o  zamiarze  zorganizowania  zgromadzenia  (można  skorzystać  z  druku,  który  jest 
dostępny w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – III piętro, pokój nr 311).

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Decyzja odmowna w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed 
planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego – III piętro, pokój nr 311
tel. 074 8562-909, 074 8562-898

Tryb odwoławczy:
Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do  Wojewody  Dolnośląskiego  we  Wrocławiu  za  pośrednictwem 
Prezydenta Miasta Świdnicy, w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie (odwołanie można przesłać 
pocztą na adres Urzędu Miejskiego bądź złożyć w Referacie Gospodarczym Urzędu Miejskiego – parter, 
pokój nr 27 – obsługa interesantów.

Uwagi:
1. Zgromadzenie, które powoduje utrudnienie w ruchu lub wymaga korzystania z drogi w sposób 

szczególny, może odbywać się pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas 
trwania zgromadzenia oraz uzyskania zezwolenia (art.  65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). Zezwolenie (decyzję 
administracyjną) na pisemny wniosek organizatora zgromadzenia, złożony co najmniej na 30 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia wydaje organ zarządzający ruchem na 
drodze, na której ma odbywać się zgromadzenie.

2. Organizator  zobowiązany  jest  złożyć  wniosek  nie  wcześniej  niż  na  30  dni  przed  datą 
zgromadzenia i nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zgromadzenia.

3. W przypadku braków formalnych w zawiadomieniu lub wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

4. Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
− organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
− odbywanych  w  ramach  działalności  kościoła  katolickiego,  innych  kościołów  oraz  związków 

wyznaniowych.
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