
Samorządowe
Kolegium  O dw o ław cze

w Przemyślu
ul. Borełowskiego 1 
tel./fax 16 670 20 91

SKO.4101.15.2019 Przemyśl, dnia 18.06.2019 r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 1 ust. 1, art.2, art. 17 ustawy z dnia 12 października 1994 r. 
o samorządowych kolegiach odwoławczych ( Dz.U.2018.570 t.j.) i art. 138 § 2 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) 
oraz art.34 ust.1 i 2 w nawiązaniu do art.35 i art.36 ustawy z dnia 25 października 1991 
r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j.), po 
rozpatrzeniu odwołania Pani Anny Dąbrowskiej zam. ul. Orla 5/13, 20-022 Lublin, od 
decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10.06.2019 r.; znak OZK.5520.43.2019, w 
sprawie odmowy organizacji imprezy artystycznej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w składzie:

Przewodniczący: Jan Kalita
Członek /spr./ Mieczysław Pawliszak
Członek: Honorata Malcher

na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. postanowiło :

UCHYLIĆ
Decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10.06.2019 r. 

znak: OZK.5520.43.2019
i

przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania

UZASADNIENIE

Pani Anna Dąbrowska pismem z dnia 22 maja 2019 r., zawiadomiła 
właściwy ze względu na miejsce imprezy organ gminy ( Prezydenta Miasta Przemyśla), o 
zamiarze organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach 
działalności kulturalnej przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia z dnia 25 
października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , odbywającej 
się poza stałą siedzibą. Prezydent Miasta Przemyśla, decyzją z dnia 10.06.2019 r.; znak 
OZK.5520.43.2019, naruszając wszelkie reguły postępowania wynikające z ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.) jak i też 
zapisy prawa materialnego zawarte w ustawie z dnia z dnia 25 października 1991 r., o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j.), decyzją z dnia 
10.06.2019 r.; znak OZK.5520.43.2019, nie wyraził zgody na wnioskowaną imprezę. 
Lakoniczne uzasadnienie braku zgody oparte jest na fakcie organizowania szeregu 
imprez związanych z organizowanymi Dniami Zamku Kazimierzowskiego w terminie od 21 
do 23 czerwca br. wynikających z przyjętego kalendarza imprez i wydarzeń kulturalnych 
na rok bieżący.

1



Od powyższej decyzji owołanie wniosła Pani Anna Dąbrowska, zarzucając wydanemu 
rozstrzygnięciu naruszenie:
- art.36 ust.1 opdk poprzez przekroczenie ustawowego terminu do doręczenia decyzji o 
zakazie organizacji imprezy artystycznej, tj. terminu 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia 
przez organizatora imprezy;
- art. 35 opdk poprzez wydanie decyzji zakazującej zorganizowanie imprezy artystycznej 
mimo niezaistnienia żadnej z przesłanek przewidzianych przepisem i uzasadniających 
takie rozstrzygnięcie;
- art. 107 § 1 pkt 4, 6, 7 kpa poprzez niepowołanie w decyzji podstawy prawnej 
rozstrzygnięcia, brak uzasadnienia prawnego oraz brak pouczenia, czy i w jakim trybie 
służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia 
się odwołania, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisu.
Na podstawie art. 109 §1 Kpa wnosi o doręczanie zawiadomień i orzeczeń drogą 
elektroniczną na adres ad@hf.org.pl
Uzasadnienie odwołania zawiera obszerne rozwinięcie zarzutów sformułowanych w 
petitum.
Skarżąca wnosi o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji w całości oraz orzeczenie 
przez organ odwoławczy co do istoty sprawy poprzez wyrażenie zgody na wydarzenie.

Prezydent Miasta Przemyśla nie znalazł podstaw do zmiany swego stanowiska 
wyrażonego w decyzji i odwołanie wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska przekazał 
do SKO w Przemyślu.

Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze 
rozstrzyga co następuje:

Odwołanie jest w pełni zasadne. Podstawową formą działania 
administracji publicznej (w tym samorządowej) jest decyzja (art. 104 Kpa). Każdy wyraz 
woli organu jest decyzją, pomimo nie zachowania wymaganej formy prawnej wynikającej z 
zapisów art. 107 Kpa. Wydając rozstrzygnięcie, organ naruszył obowiązującą procedurę 
jak i prawo materialne, co nakłada na organ odwoławczy obowiązek zastosowanie trybu 
kasatoryjnego.

Problematykę będącą przedmiotem niniejszego postępowania regulują przepisy 
ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j.), zaś kwestie proceduralne rozstrzygają przepisy ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j.).

Zgodnie z naczelną zasadą procesu administracyjnego (art.6 kpa) organy 
administracji działają na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Działanie na 
podstawie prawa w postępowaniu administracyjnym obejmuje dwa zasadnicze elementy a 
mianowicie ustalenie przez organ administracji zdolności prawnej do prowadzenia 
postępowania w danej sprawie oraz zastosowanie przepisów prawa materialnego i 
przepisów prawa procesowego przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy.

Dokonując kontroli instancyjnej należy mieć na względzie fakt, że działania 
organów administracji publicznej uprawnionych do prowadzenia postępowania i 
podejmowania orzeczeń, podporządkowane są przede wszystkim zasadzie 
praworządności zawartej w art.6 kpa i w art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wymaga ona bezwzględnej zgodności z prawem każdej czynności procesowej, w tym - 
podejmowanej przez organ administracji publicznej w ramach przyznanych kompetencji - 
czynności orzeczniczej. Dla realizacji zasadniczego celu postępowania administracyjnego 
jakim jest rozstrzygnięcie sprawy, pierwszorzędne znaczenie ma ustalenie obowiązującej
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normy prawa, odpowiedniej dla rozstrzygnięcia danej sprawy. W tym przypadku 
rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j.). I tak przywołany akt prawny 
stanowi:
- art. 34.[Organizacja imprezy artystycznej lub rozrywkowej]
1. Imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej 
przez podmioty, o których mowa w art. 3, odbywające się poza stałą siedzibą albo w 
sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na 
miejsce imprezy
2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
1) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub 
rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji;
2) rodzaj i charakter imprezy;
3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę 
uczestników;
4) określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników.
3. Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy artystyczne i 
rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie 
ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
4. Organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia 
zaświadczenia właściwego organu o spe łnieniu wymagań, o których mowa w ust. 3.
5. Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed 
planowanym terminem jej rozpoczęcia.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, termin określony w ust. 5 liczy się od dnia 
doręczenia zaświadczenia.
7. Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w 
roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do 
tego dostosowanych wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy właściwej 
ze względu na miejsce imprezy.
8. Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy 
reguluje ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1870).
Odnosząc się do wyjaśnień Prezydenta Miasta Przemyśla w kwestii przyjęcia 
zawiadomienia Kolegium stwierdza całkowity brak poszanowania obowiązującego prawa, 
bowiem organ powołuje na brak w dokonanym zgłoszeniu podstawy prawnej, zapominając 
że, art.9 Kpa stanowi: Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i 
wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które 
mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem 
postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby 
uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w 
tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
Natomiast art.50 §1 Kpa wskazuje że: Organ administracji publicznej może wzywać osoby 
do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, 
przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to 
niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
Dalej Prezydent Miasta podnosi: „zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. 
zm.) Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury. W ocenie Organu w przedmiotowej sprawie taki stan 
faktyczny nie zaistniał co więcej należy stwierdzić, że wystawienie stołu i krzeseł na 
drodze publicznej nosi znamiona zajęcia pasa drogowego w myśl art. 40 ustawy z dnia 21
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marca 1985 r. o drogach publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn .zm.) a w takim 
przypadku skarżąca winna złożyć wniosek o zezwolenie do zarządcy drogi, który takowe 
wydaje w drodze decyzji administracyjnej. Odnosząc się do twierdzenia skarżącej 
przesłania zawiadomienia o imprezie artystycznej lub rozrywkowej na podstawie art. 34 
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (DZ. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn .zm.) zauważam, że strona nie zachowała 
wymaganych w art. 34. pkt 2 cytowanej wyżej ustawy wymaganych danych a w 
szczególności nie określiła rodzaju i charakteru imprezy oraz planowanych środków 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników co więcej skarżąca wprowadziła 
Prezydenta Miasta Przemyśla w błąd polegający na niesprecyzowaniu faktycznej liczby 
uczestników faktycznego charakteru wydarzenia. Jak wskazano powyżej - pismo 
skarżącej mogło nosić znamiona co najwyżej wniosku o zajecie części pasa drogowego. ” 
Wszak art.65 §1 Kpa stanowi: Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie 
wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, 
zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu 
powinno zawierać uzasadnienie.
Tu organ przeczy sam sobie bowiem jednak sprawę rozpatrzył, naruszając przepisy prawa 
materialnego. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wskazuje 
jednoznacznie:
art. 35. [Zakaz odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej]
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, 
jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych 
rozmiarach lub nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3.
Nie do przyjęcia i zatrważające są twierdzenia Prezydenta Miasta Przemyśla cyt .Pani 
Anna Dąbrowska dnia 22 maja br. przesłała na skrzynkę mailową Urzędu Miejskiego w 
Przemyślu (de facto jednego z wydziałów UM) pismo zatytułowane „zawiadomienie o akcji 
ulicznej”.
Tutaj przypomnąć należy że, każde pismo czy wniosek złożony w siedzibie organu jest 
złożony prawidłowo, bez względu na fakt czy przyjęty został przez określoną komórkę 
organizacyjną czy pracownika urzędu.
Organ nadzoru instancyjnego nie może spełnić żądania Skarżącej w przedmiocie 
orzeczenie przez organ odwoławczy co do istoty sprawy poprzez wyrażenie zgody na 
wydarzenie, bowiem brak przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i nie zebranie 
niezbędnego materiału dowodowego w sprawie przez organ pierwszej instancji, jak i też 
opieszałość załatwienia sprawy przez Prezydenta Miasta Przemyśla, nie pozwala 
tut.Kolegium ze względów technicznych ( ustalone ustawowo terminy), wydania 
prawidłowego rozstrzygnięcia, wynika to z treści art.36 opdk, który stanowi:
1. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być 
doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia 
zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
imprezy.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia je j doręczenia.
3. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia 
odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
4. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.
Końcowo podkreślić należy że, Prezydent Miasta Przemyśla oprócz naruszeń prawa 
wskazanych w wyżej przedstawionym uzasadnieniu, złamał bezwzglęnie obowiązujące w 
polskim systemie prawnym następujące zasady:
- Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (art.6 Kpa).
- W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z 
urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
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wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes 
społeczny i słuszny interes obywateli art.7 Kpa).
- Jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku 
bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości 
co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść strony, chyba że 
sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik 
postępowania ma bezpośredni wpływ ( art.7a Kpa).
- Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie 
jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, 
bezstronności i równego traktowania. Organy administracji publicznej bez uzasadnionej 
przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie 
faktycznym i prawnym ( art.8 Kpa ).
- Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, 
którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności 
doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków 
przymusu (art.11 Kpa).
- Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując 
się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Sprawy, które nie 
wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione 
niezwłocznie ( art. 12 Kpa).
Zaniepokojenie powoduje również fakt ignorowania przez Prezydenta Miasta Przemyśla 
zapisu art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 
który stanowi że, organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez 
zbędnej zwłoki.
Reasumując organ pierwszej instancji nie tylko naruszył podstawowe konstytucyjne prawa 
obywatelskie poprzez brak wskazania prawnych środków zaskarżenia decyzji ale naruszył 
także fundamentalną konstytucyjną zasadę państwa prawa.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji. 
Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw. Sprzeciw od 
decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto 
zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, 
który wydał zaskarżoną decyzję.

Sprzeciw od decyzji wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
skarżącemu decyzji.

Sprzeciw od decyzji wnosi się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Przemyślu, 37-7 00 Przemyśl, ul. Borelowskiego 1.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu informuje, 
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych - RODO (DZ. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1). 
Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o 
przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https: //www.przemysł.sko.qov.pl/index.php 
w zakładce ochrona danych osobowych.
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Przewodniczący: . . 

Członek:

Członek:

Otrzymują:
1. Pani Anna Dąbrowska zam. ul. Orla 5/13, 20-022 Lublin,
2. Prezydent Miasta Przemyśla,
3. A.a.
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