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podstarł,ic an_ 14 pkt 2 ustau1 7 dnia 24,07,20l5r_ Pralvo o zgromadzcniach

)o19t. poz.631 ze zm,) rv zrv. z § 26 rLst, lb pkt

7 dnia 06 naja
i zakazów

rv zwiqzku

r. poz. 735

Rozporządzelia Rad) Ministró\,,

202]r. rł, sprarvie ustanowienia okeślon!,ch ograniczeń, nakazóW
z wvstapienienr stanu epidemii (Dz_IJ. z2a2lr_ poz. 86l ze zm,) oriź

ań, i0,1 iart, 107 usta\\,y Z l4,06.]960

202l

1

r_

Kodcks postępo§ania administrac/ncgo (I)7.

|.7

ze żfi.)_

l]utmistrz Mszczonorva

zakazll:e organizatorowi - Związkowi Sadowrików RP - zorganżowania w okresie
od, 24.o!.2022r. od godz. 1000 do 31.01.2022r. do godz. 18m na drodze dojazdowej
do Jeronimo Mańins Polska s.A. centrum Dyśtrybucyjne Mśzczonów zgiomadzenia
publicznego w celu wyrażenia sprzeciwu wobec §tośowania nieucżciwych praktyk
handlowych przez §ieci supermarkety.

UZASADNIENIE
l7-01.2022r.
u|zacl.nl ic.isk

o godz,

1,1|,15

oraz l8.01.2022r. o godz,7:52 na adrcs

i.ł;rlszczoryla,p] wpłynęb za\ł,iadomicnic

o 7amiauc

zgromadzenia publiczncgo rł, tenrrinie od 24,01 .2022r. od gociz, l

00lr

do

3 ] ,0 l

mailou_.r

Zolgcnizo\Ąmic
.2022r, do godz,

l800. majaccgo b!,ć proteslem na drodze d()jazdou,cj do .lcronino Maitins Polska S,^,

Centrum l)ystrybuc),.jne \4szczonów, którcgo cclaln jcst \Draźenie spżeciwu \ł.obcc
stosowania nicuczciq},ch praktyk handlou.ych przcz sicci supcnnarket)..

W ZwiŁku Z wystąpieniem stanu cpidenii c]ovlD-l9 na terenic lłzcczl,pospolitej
Polskicj, zgcldnie

z § 26

ust. 1b pkt 1 Rozpoźądzenia Rady

Mi

stlórr

rł spraui.

uslanowienia okrcś]on,vch oglaniczeń. nakazól\,i zakazów w zrriązku Z wystąni.,nicm stirru

cpidemii w okresic od dnia 26.06,2021r. do dnia ]1.01_2022r. organizowanie lub udział
$, żgromddzeniach \\, ro7lrmicnill an. 3 Llstawy z. dnia 24 lipca 2015r. - Prawo
o zgromadzeniach..icst Dożjiwe Z Zastrzeżeniem. żc maksvmalna liczba uczestnikórv nie
może bvć uicksza niż 100. Wnioskodź ł,ca \ł, Złożonvm \łnjosku prze\łid)wirna liczba

uczestników zgromad7cnja §skazał ilość500 osób.

W zrriązku z

*prowadzonvnri

ograniczeniami dotycząclrli zgromadzeń i maks}nralna Iiczbą osrib nrogąc1,oh \Ą7iąc $ lrim

udział. w zrviqzku 7 filktcm.

i

zagrazałobl,ż,,. ciu

iź odblcie

Zgromadzcnia prż} tei iltlściosób tj. 500 ostib

zdrorłiu luclzi. organ Znuszon,v jest rłl.dać decyzje zakazującą

7gromadzcnia. organizo\łanje \ł takich $,aruŃach zgromadzcnia publicznego_ przy liczbic
uczestników 500 stano\ł,iłob], ocz)\,iste narażenie akt},wistó\\, Zgronadzenia na możli\\ość

zŃażenia

i

dalszego ro7przcstrzeniania sie wirusa SARS-('oV-2, Rozprzcstrzcnianie się

infikcii drogą kopeikorrą.

na\\.et

§

pr7!,padku zakażeń bczobia§,o\\,1,ch. bezsprzecznic

plo\adzi do przeniesicnia chorobl,na kolejnych uczcstnikórv. co dla niektćlrych

7 nich może

wiąZać sie z zagrożcnicm z),cia. W obliczu Zaostrzoncj s)tuacji epidcmiologiczne.j. r.ealnie
grożącej nieB,ydolnościąsłużb1,zdrorłia. niczhgdnc jcst elinino\\,anic ws7e]kich działań
nrogąc_u.'ch

eskalorł,ac liczbę osób żarażon},ch COVID-19,

T,,.

m sanl,vnr \\,szechobecne apelc

żądu o o!]raniczanic zbędn),ch konlaktó§ międzr,lrrdzkich należy traktouać jako po§ażnc
ostrzeżcnic i Zastoso\\ać się cio nich, olganizorłanie zgromadzenia publiczncgct w takich

\łarunkach stanowiłoby oczy§istc nanżanie dużcj liczb1 uczestnikóul na nloź]iwość
Zakaźcnia \\,ilusem

i

prżcdsta$,jałoby postepo§anie spfzeczne Z \łytYcznvni. odnoszacvini

się do zachowania podczas trwania pandemii.

Odnosząc sie do sposobu organizacji pżcbicgll zglomadzeiia. za \łTdanien dec},zii

o ZŃazie

Zgromad7cnia przcn'tarlia okolicznośc. że czas llwania protcstu

w podanlm

cZasookrcsie znacząco utrudnia funkcionowanie innl,ch firm zlokalizorł,anych w dzielnicy

przeml,slorłcj Mszczonorł,a, l)rogi w.jazdowe do po7ostałvch zak}adilrł, usltuowane są
\ł,7dłużdrogi

krajolej nr

pou.iat()\łcj ulicy Tarczyńskiei. która ż kolei stanowi

.icd_Yn},

dojazd do drogi

50,

Organ nic może dopuścićdo zablokou.ania rv tak dlugim czasic dojazdu
do innych f'irm zatrudnion},m rv nich pracorr,nikonr co możc doprowadzić do pr?.cstojó\\.

a 1akżc dosta\łcom i odbiorcom toNalów spożvu,c7vch

Zna.jdując},oh

się rł, magirzlnach

logistlcznych co może doprowad7ić do utrudnień \ł.ternlino\ł,ościdostarczania towaró\ł,,
Nie .jest róMjeż możlirly dtljazd do inn}ch 1irm $, stlet'ie przemvsło$,cj prżez centrum
miasta. co \\,\,nika Z ograniczcń tonaźo\!ych w poruszanirr się ptliazdów.

Wątplirłtlśćorganu budzi rórł,nicż krłestia pcłnicnia puez przc\ł,odniczacego

jego lunkcji pr7ę7. ca|\ czas tnvaDia zgromadzcnia. Us|awa Prawo
o Zgromadżeniach w aft. l9 stanowi. że organizator 7gromadzenia i.jcgo przewodrriczący
obowiązani są clo 7apc\łnienia przebiegu zgromadzenia zgodnic 7 plzepiscmi pra!\c.
podejmo\\.ania rvszclkich plzerviclzianvch lv usta§ie środktiu., ab_,-' zapellnić bezpicczny
zglonaclzcnia

i

pokojorr1 przcbieg zgromadzenia, ])ot},c7},

z przedsta*icielenl olganu

gmin_\-'.

to przcde r\sz},slkim stalego

kontaktu

a \ł, razic potrzeb_t- Ze służbani por7ądko\\,ymi, w t}m

z 1'uŃcjonariuszami Policii, Zdaniem olganu skutcczność iel'ektywnośćpełnicnia funkcii
przcrrodniczącego Zgronadzcnia przczjcclną i tę samą osobę pr7c7 cały czas planowarego
zgronladzenia sa rłysclce rvątplirł,c.

Wobec po\Ą}ższ}ch, na podstau,ic an- l4 pkt 2 usta§) Prawo o zgromadzeniach (Dz,

l,, z 20l9r. poz, 6j1 ze zm.) należało orzcc jak

na wslępie,

pouczenie

Od ninieiszei

decy,zji plzl,sługujc stronic odrłrlłaniebezpośrednio do Sądu

okręgowego w Plocku rł,tcminjc 2:l godzin ocl udostęprrierria jqj lv t}iulct,vnic Informacji
PubIicznej Cimin1, Mszczonórl.
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