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Na podsllwie an'8 Btl' an'9 usl'l i 2 uŚawy z dnia 5 lipca l99o roku Pńł!
o zglonadzeniach (eks jednolity: D2 U 20l] r' pÓŻ]9?)' ań. ]07 $ t uglawy z dnia

14 czeNca 1960 I _Kodeks poslępo*'mia adninislncyjneco (tekstjednolity: Dz' U. 20]3 I'
poz267) po lo zparŹeni u za*'iadomi enia z dnia 2 7 ŚjeĘnia20l] rÓku

BURMlsTRz MlAsTĄ RAclĄŻ

zakaa]e zcfunadunia publicacco, któEgo celen. zgodnie z awiadohienien z dnia

27 sierpnia 20l] . jeŚ ,,plopago*anie spońowcgo trybu ż}cia

UzlŚadnigni.
w Żłiadomieniu or8fuizalol podał, re celem zgrÓnadzmia w dniu ]l sieilnia 2oI] rołu
jcsl publiczne ,.proPagoNel€ sponowego lrybu ż!Ćia wśIód nlodzieży''' Żgfunadanie

będżie nrjało fomę mBzu i stacjonMej pikiely,językieh Żgromadzenia będzie język polski.

olgafuzalol aś guaranluj. pokojoĘ !fubieg zgromdzenia' w celu zapeMienia pożą]ku

ŻłTócono się o udzielenie wspecia do orgmu gńiny. które mi3loby loleg'ć na apełlieniu
dzies'ęoiu osób w kmizelkach odbbsroł}ch do wskMnia przebiegu tióy pŹeń&szu'

Tute]szy ol8an uslali] ]ednoĆześnie iŻ s tyn sanym dniu tj' ]l sieĘnia n! tereni€ sladionu

miejskiego odbędŻie się inlreza spońowa w rmach lozgrr_wek lv ligi piłki noznej poniędzy

miejscoD'n kluben sponowynLKs ''Błękitni", a klubeń sPońowym MKs Polonia

Bumislrz Miata Raciąz, @eniojąc prŻedniotowe ŻglosŻenie pod ką1en zgodności

przepismi u a$} slwierdŻil, że plmÓwane zgromadzenie *'istoci€ njejesl zgDnadzeni€n

publicznyn' pÓni€qaż ni€ spclnia dyspozycji ań'l ust'2 usu*t' o tBso o Żgronadzeniach'

śuołialym. iż zciońa&eniem publica}m jeś zebnńie się oŚób $'''celu vspólńrĆh Óbrad

lub w celu wspólnego *}Eania Ś owiska''' orsm occnil2ó' że celen olgmiŻalolówjesl

chęć spo{odowmia barda duzych ulrudnień w fuchu drogo*Tn i w bież4cyn

funłĆjÓnotniu miasla oraz ca]kowna destabiliaci3 srslemu konuikącji mi6la'



Nal.Ż! poinfomować' iz plańo*'ae zgronJd7f,nic nialoby prŻejść ul' sponouą Ćo nieŚely
jest niemożlnłt 2 uwagi na fakt' żc w tałcie neuu ulica zoŚllnic *}la.zona z ruchu
i będz e N nie] s&]ono*2ć Policja. slużby porądkowc i medyĆ,Ie'
Żeodnie z ob.łiązującym o.Żcczniclycn przcsŻkodą dla wrrteia zgody M odbycie
Zgrcnadćnia. jeŚ istnienie kon}rehej lstżme] pŹcs2łody ]ub inn}.h okoli.żności
un]enozliwiające udŻielenie zcody re wzslędu na niebcŻp iecTństwo okEśl one rv .ń. 8 płl2
uŚab' Pra*o o zgronadŻeniach (vlrok wojełódzkie8o sądu Adminishc'neco
{ waEzaiie z dnia 5 pździenika 2olo roku vll s A'/wa 185ó/2olo) M'jąc na lwadze
jnlraslnrktulę Miaśa Raciąż lj' vłskie ulice, kónch 7ablokos&ie moż! spo{odować
posżne zklóce.ia konunikacy]ne UniemoŻlnvia]ą.e dolatie sluŻb nroxhjczy.h
*'prz}padłu zańh ienia niebe Żp iechych ilcydenń\ bądż innlcb zdaueń loso*]'ch podczs

'e!/' Iv I'd.. rror\ ral ^ 
(alro err ! qh vr)tr ce.Fj

s którym odbyNać się będzie zeromadzeni. wazym w pzedhiolowej sprawie je5l
ń*!ież Gk' ze godzina i mic]sce plzemalszu są zbieae z aodziną i miejscem rÓzp€zęcia
slq mcczu jak ńqiez 1o' 

'e 
lrasa plzemeszu de lacro spoulduje ok€enie caleso boiska

twoząc lyń sm'ń kordon unieńoaiwiającj_ swobodny dostęP do Śadiońu Ponino
\skebja ł' zgloszniu ilości uczestników w I]czbie 5oo osób *' r&czywistośĆi nie jcn
noi]iurn okJeśl.nie ilośĆi osób. któ.e spolkają się *'l}n s!m}'m czasie i gt smym
mi.jjcu' na stadion pżYĘd2le óoo uczeshikós ]mprcz) spon(,vej, ńoże 1o sPo{o'lolźć
nidlonto]o$ane zacho[aÓi! i b$l nro'nvości p.djęcia działan ińleN'enc}jn),ch prŻeŻ
sIuŻby po?qdkow. Z uvagi na zabloko{'ee {ejścia na bÓ6ko zpeMien'e ponocy
medrcznej będzie róqaież skurechie ulrudnione

Ponad(o cbodzcdie po pŁsach ruchu Śanosi nłruszenie ań 90 !staĘ' z dńia 20 hajal97or'
Kodeksu w-wko.żeń. pooiewŹ konny1ucyjna s'olność obywaleli dÓ oĘ izoweia
] uczcśnictt w pobjoł)-Ćh zgloha.!Żeniach ńle moze slmo ć legityniacji zachowań

zgodnie Ż puednioto*fn rwiadomic.iem 
',pr2enesz', ponad 5oo osób ŻałońcŻyó się ń!

pPr ul' sponastJ' co.lak juŻ podńoYono BcŻeśnhj' sllnowić ĘdŻie Ż calą pewnością
Zallożćnic życ'a bądż zdiosia ludŻi lub agrMać micn'u w znaczn'n zlkJesie
Brak jesl rół.l€Ż \' p@dmiolo}€j spEwic plŻenanek do vcz{żnia(w trybie an'7a Ust ]

uŚau} prawo o zromadzeniach) olsaniztola do zni y leminu bądż lis' plremmŻu
ponieważ inpreza spońowa o której nowa wcreśniej (meczlicoĘ) niejeś zsrcnadanien
w rozuń]eniu usła$}'prawo o zgomadzenirch



zgodhe z an 7 usr'2pkt3 orBoiutor w swoim zwiadomleniu povinien w.kazć mieńcc
'o' Ń.Fck .qer'UJ'r(Po r?efu'L u DPPdn'otown aqdoom|en u t yh)
c)1' ..przcnffiz rczpocaie się plzy uI' PłÓckiej'l zdaniem furejyego organu l3łie stą ie

',micjsca fuzpo.zęcia mdsŻu' pżez orpnizarrra Fś ńało pĘcyłjne co połoduje
uicńożliwienie 2mifu], oreańiŻcii rucnu, J lyt' smym spo*odL.je uttudnienia {' ruchu
pojaŻdów orż smego bezpi.c&ńŚwa osób uc7eslnicząc}ch w pżemszu
Nalez} lez podnieść. zc Pzewodnicą.a zgronadzoia w swoim zgloseniu

co prałda łskłala słojc danc osobowe' lecz poslu-nje się dokmenlem
prawa ]'dy w plzedmiotowej sFawie w-wdaie się de$)'slaEzJące. lyn b&dŻiej że
oBraniczyIa się Ę]ącbie do numefu resoz dokumenlu bez wskaznia EdŻlĆ. Ucdv asbl

Zgodniezan'3ust'tustaYvzfuia15lipĆaI99oroŻercnadreniachorsangniny,akazuje

Żgromad4nia publicznego, jeżeli Jego Će] hlb odbycie sp.Żeciwiają się uslawie Ó
zgrcmadzeniaĆh lub n!rusrją pŹepisy uslaw kanych ou jeżeli odb}cle Żglomadzeni!
noże ngraŻaa żłciu lub zdŃ*'iu ludzi albo micnju w znaczń}ch ro7ńiara.h AĘumenll
s5kaane połl,źej ni€vątpliwie uzsadniają,akaz 2olgeizowania zgronadzeńia w oparciu o
przt1oczony w zdbiu popŹedĄim prżePis

Mając pos)'ższe n! szclędzie podjęcie niniejŚrej dm),zji jesl konieczne i Uzóadnione.
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odtrohnie .d ninicive dec\z! Mosi sic he,n.ftnmÓ
od]ej onzyńania' wni€sieńie odwo]hia ;i|i;iÓ!'Ńc
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do łoje{ody w leminie 24 sodzjn


