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.
1. NAZWA USŁUGI:
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
2. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1990r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297 z zm.).
- ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr. 225, poz. 1635, z późń. zm.)
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich,
2. Parter,
3. Pokój nr 10,
4. Telefon 8412 606
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie, które powinno zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej
organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
- cel i program oraz język, w którym będą się porozumiewać uczestnicy zgromadzenia,
- miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników
oraz projektowana trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania
zgromadzenia,
- określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego
zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
- Punkt Obsługi Mieszkańca – parter,
- Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy - I piętro, pokój nr 21.
6. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.
7. 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.
8. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 3 dni.
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji zakazującej zgromadzenia publicznego służy stronie w terminie 3 dni od
dnia doręczenia decyzji do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy.
Metryczka:
Opracowała: Marlena Bilewicz – Podinspektor ds. dowodów osobistych, dnia 30.04.2009r.
Sprawdziła: Patrycja Jugo – Kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich, dnia 30.04.2009r.
Zatwierdził: Jan Przybylski – Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa, dnia 30.04.2009r.

