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Urząd Miasta Łańcuta 

Karta usługi: KU – EKZ – 01 ”Zawiadomienie o organizacji zgromadzenia 

publicznego”, edycja 1 

 

1. Sprawę załatwia 
 

Wydział Edukacji, Kultury i Zdrowia, ul Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel. (017) 
249 04 49, ewidencja@um-lancut.pl.  
 

2. Wymagane  dokumenty od wnioskodawcy (klienta) dla załatwienia sprawy 
 

1) zawiadomienie o zgromadzeniu, 

2) załączniki: 

˗ pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia  

w przypadku jego wyznaczenia; 

˗ zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia  

w przypadku jego wyznaczenia. 

 
3. Opłaty 

 
Nie dotyczy. 

 
4. Miejsce złożenia dokumentów 

  

Zawiadomienie można przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Łańcuta, ul Plac 

Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut  lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 

Łańcuta ul. Plac Sobieskiego 18 (parter). 

 
5. Złożenie wniosku drogą elektroniczną 

 

1) Zawiadomienie można przesłać za: 

˗ pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: 

/gthpo5131d/SkrytkaESP  

˗ pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: 

urzad@um-lancut.pl 

 

6. Forma załatwienia 

 

1) w przypadku braku sprzeciwu organu gminy – publikacja informacji o miejscu  

i terminie organizowanego zgromadzenia na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta; 

2) wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia. 
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7. Termin załatwienia 

 

 Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu 

zawiadomienia o zgromadzeniu. 

 

8. Dokumenty uzyskiwane przez organ w toku postępowania 

 

Nie dotyczy. 

 

9. Tryb odwoławczy 

 

Od decyzji o zakazie zgromadzenia przysługuje organizatorowi odwołanie 

bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w terminie 24 godzin od jej 

udostępnienia w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Miasta Łańcuta. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.  

 

10. Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015  r. - Prawo o zgromadzeniach. 

  

11. Informacje dodatkowe dla Klienta 

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu powinno zawierać następujące dane: 

˗ imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj  

i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu 

umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia 

jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię  

i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora 

zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości  

w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, 

adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą; 

˗ imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo 

rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej 

numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer 

telefonu umożliwiające kontakt z nim; 

˗ cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć 

zgromadzenie; 

˗ datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas 

trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze 

wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; 

˗ informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu 

zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował. 

 



Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta o zamiarze 

zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie 

wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą 

zgromadzenia. 

Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie 

do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

 

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin 

przed planowaną datą zgromadzenia. 

 Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta i przekazuje również 

organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz  

z informacją o jej udostepnieniu. 

 Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia 

jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łańcuta. 

 

Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie 

powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany  

w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach 

zgromadzeń. 

1) zgodnie z tą procedurą organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania 

zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, nie 

wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą 

zgromadzenia, podając:  

˗ imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj  

i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nie posiadającej numeru 

PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt  

z nim; 

˗ datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, 

przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze 

wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia; 

˗ ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie 

zgromadzenia. 

2) zgłoszeń w trybie uproszczonym należy dokonywać: 

˗ telefonicznie pod numerem: +48 17 867 12 38 lub pocztą elektroniczną na 

adres: wczk@rzeszow.uw.gow.pl 

 

12. Formularze możliwe do pobrania ze strony internetowej BIP Urzędu Miasta 

Łańcuta 

 

1) Formularz F.1 KU-EKZ-01 zawiadomienia o organizacji zgromadzenia 

publicznego. 

2) Formularz F.2 KU-EKZ-01 oświadczenie przewodniczącego. 

mailto:wczk@rzeszow.uw.gow.pl


 

Metryka karty usługi KU – EKZ – 01 edycja 1 

Opracował: Grzegorz Paczocha – kierownik Wydziału EKZ, 26 lutego 2021 r. 

Zatwierdził: Jarosław Reczek – Sekretarz Miasta, 26 lutego 2021 r. 

 

Klauzula informacyjna dla Klientów Urzędu Miasta Łańcuta w zakresie 

przetwarzania danych osobowych 

  

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, co następuje: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym  

o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Burmistrz  

Łańcuta z siedzibą przy Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut; 

2) administrator wyznaczył Konrada Krupę na Inspektora Ochrony Danych,  

z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować: 

˗ telefonicznie: dzwoniąc na numer 17 249 04 66, 

˗ osobiście: w budynku przy ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, 

˗ pisząc e-mail na adres e-mail: iod@um-lancut.pl; 

z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zawiadomienia 

o organizacji zgromadzenia publicznego;  

4) podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi ustawa z dnia 24 

lipca 2015  r. - Prawo o zgromadzeniach, art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma 

charakter obowiązkowy;  

6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach 

odbiorcami danych osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie 

stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Łańcut przetwarzają dane 

osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łańcuta; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz do ich sprostowania,  
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w przypadkach określonych przepisami prawa ma Pani/Pan również prawo do 

ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przeniesienia danych 

do innego administratora, wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych  

z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych,  

a także do usunięcia tych danych; 

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym ich profilowaniu; 

10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  

narusza przepisy o ochronie tych danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 093 

Warszawa; 

11) Pani/Pana dane osobowe w zakresie rozpatrywania zawiadomienia o organizacji 

zgromadzenia publicznego będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, na 

potrzeby której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres co 

najmniej 10 lat, po czym podlegają brakowaniu. 

 

Burmistrz Miasta Łańcuta 

 

 


