Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412 600, fax.: +48 76 8412 601

e-mail:urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30-15.30
wtorek 8.00-16.00

KARTA USŁUG
z dnia 30.04.2009r.
NAZWA USŁUGI:
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie gminy.
1. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, poz. 162
z późn. zm.).
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 6 listopada 2003r. w sprawie sposobu przeprowadzania zbiórek
publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. Nr.199, poz.1947 z późn. zm.)
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich,
2. Parter,
3. Pokój nr 10,
4. Telefon 8412 606
3. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek, który powinien zawierać plan przeprowadzenia zbiórki publicznej określającej m.in.:
- cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej,
- formy prowadzenia zbiórki publicznej (dobrowolne wpłaty na odrębnie założone konta, zbiórki
do puszek, sprzedaż cegiełek, sprzedaż przedmiotów i usług),
- termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej,
- obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona,
- sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej,
- liczba osób, które maja brać udział w zbiórce publicznej,
- przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość
poszczególnych wydatków.
2. Status stowarzyszenia lub organizacji, albo akt organizacyjny komitetu-kserokopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
3. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca – parter,
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy - I piętro, pokój nr 21.
4. OPŁATY:
Pozwolenie – 82 zł płatne gotówką lub bezgotówkowo na konto Fortis Bank Polska o/Ścinawa
(69 1600 1462 0008 0475 1829 6001)przy odbiorze pozwolenia.
5. TERMINY:
Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość
o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
6. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwolenia do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy.
8. UWAGI:
Pozwolenia na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom,
posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia
określonego celu zbiórki.

Metryczka:
Opracowała: Marlena Bilewicz – Podinspektor ds. dowodów osobistych, dnia 30.04.2009 r.
Sprawdziła: Patrycja Jugo – Kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich, dnia 30.04.2009 r.
Zatwierdził: Jan Przybylski – Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa, dnia 30.04.2009 r.

