
Burmistrz Mszczonowa 

Pl. Piłsudskiego 1 

96-320 Mszczonów 

 

Mszczonów, 19.01.2022 r. 

SO.5310.1.2022.AO 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 24.07.2015r. Prawo o zgromadzeniach  

(Dz. U. z 2019r. poz. 631 ze zm.) w zw. z § 26 ust. 1b pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 06 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz. 861 ze zm.) oraz 

art. 104 i art. 107 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 735 ze zm.), 

Burmistrz Mszczonowa 

 

zakazuje organizatorowi - Związkowi Sadowników RP - zorganizowania w okresie  

od 24.01.2022r. od godz. 1000 do 31.01.2022r. do godz. 1800 na drodze dojazdowej  

do Jeronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne Mszczonów zgromadzenia 

publicznego w celu wyrażenia sprzeciwu wobec stosowania nieuczciwych praktyk 

handlowych przez sieci supermarkety. 

 

UZASADNIENIE 

 

17.01.2022r. o godz. 14:45 oraz 18.01.2022r. o godz. 7:52 na adres mailowy 

urząd.miejski@mszczonow.pl wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania 

zgromadzenia publicznego w terminie od 24.01.2022r. od godz. 1000 do 31.01.2022r. do godz. 

1800, mającego być protestem na drodze dojazdowej do Jeronimo Martins Polska S.A. 

Centrum Dystrybucyjne Mszczonów, którego celem jest wyrażenie sprzeciwu wobec 

stosowania nieuczciwych praktyk handlowych przez sieci supermarkety. 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej, zgodnie z § 26 ust. 1b pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii – w okresie od dnia 26.06.2021r. do dnia 31.01.2022r. organizowanie lub udział  

w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. - Prawo  

o zgromadzeniach, jest możliwe z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba uczestników nie 

może być większa niż 100. Wnioskodawca w złożonym wniosku przewidywaną liczbą 
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uczestników zgromadzenia wskazał ilość 500 osób. W związku z wprowadzonymi 

ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń i maksymalną liczbą osób mogących wziąć w nim 

udział, w związku z faktem, iż odbycie zgromadzenia przy tej ilości osób tj. 500 osób 

zagrażałoby życiu i zdrowiu ludzi, organ zmuszony jest wydać decyzję zakazującą 

zgromadzenia. Organizowanie w takich warunkach zgromadzenia publicznego, przy liczbie 

uczestników 500 stanowiłoby oczywiste narażenie aktywistów zgromadzenia na możliwość 

zakażenia i dalszego rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Rozprzestrzenianie się 

infekcji drogą kropelkową, nawet w przypadku zakażeń bezobjawowych, bezsprzecznie 

prowadzi do przeniesienia choroby na kolejnych uczestników, co dla niektórych z nich może 

wiązać się z zagrożeniem życia. W obliczu zaostrzonej sytuacji epidemiologicznej, realnie 

grożącej niewydolnością służby zdrowia, niezbędne jest eliminowanie wszelkich działań 

mogących eskalować liczbę osób zarażonych COVID-19. Tym samym wszechobecne apele 

rządu o ograniczanie zbędnych kontaktów międzyludzkich należy traktować jako poważne 

ostrzeżenie i zastosować się do nich. Organizowanie zgromadzenia publicznego w takich 

warunkach stanowiłoby oczywiste narażanie dużej liczby uczestników na możliwość 

zakażenia wirusem i przedstawiałoby postępowanie sprzeczne z wytycznymi, odnoszącymi 

się do zachowania podczas trwania pandemii. 

Odnosząc się do sposobu organizacji przebiegu zgromadzenia, za wydaniem decyzji  

o zakazie zgromadzenia przemawia okoliczność, że czas trwania protestu w podanym 

czasookresie znacząco utrudnia funkcjonowanie innych firm zlokalizowanych w dzielnicy 

przemysłowej Mszczonowa. Drogi wjazdowe do pozostałych zakładów usytuowane są 

wzdłuż drogi powiatowej – ulicy Tarczyńskiej, która z kolei stanowi jedyny dojazd do drogi 

krajowej nr 50.  

Organ nie może dopuścić do zablokowania w tak długim czasie dojazdu  

do innych firm zatrudnionym w nich pracownikom – co może doprowadzić do przestojów,  

a także dostawcom i odbiorcom towarów spożywczych znajdujących się w magazynach 

logistycznych – co może doprowadzić do utrudnień w terminowości dostarczania towarów. 

Nie jest również możliwy dojazd do innych firm w strefie przemysłowej przez centrum 

miasta, co wynika z ograniczeń tonażowych w poruszaniu się pojazdów. 

Wątpliwość organu budzi również kwestia pełnienia przez przewodniczącego 

zgromadzenia jego funkcji przez cały czas trwania zgromadzenia. Ustawa Prawo  

o zgromadzeniach w art. 19 stanowi, że organizator zgromadzenia i jego przewodniczący 

obowiązani są do zapewnienia przebiegu zgromadzenia zgodnie z przepisami prawa, 

podejmowania wszelkich przewidzianych w ustawie środków, aby zapewnić bezpieczny  



i pokojowy przebieg zgromadzenia. Dotyczy to przede wszystkim stałego kontaktu  

z przedstawicielem organu gminy, a w razie potrzeby ze służbami porządkowymi, w tym  

z funkcjonariuszami Policji. Zdaniem organu skuteczność i efektywność pełnienia funkcji 

przewodniczącego zgromadzenia przez jedną i tę samą osobę przez cały czas planowanego 

zgromadzenia są wysoce wątpliwe. 

Wobec powyższych, na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach (Dz. 

U. z 2019r. poz. 631 ze zm.) należało orzec jak na wstępie. 

 

Pouczenie 

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie bezpośrednio do Sądu 

Okręgowego w Płocku w terminie 24 godzin od udostępnienia jej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Mszczonów. 

 

 

 

 

Otrzymują:  

Egz. nr 1 – Organizator  

Egz. nr 2 – a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


