
B U RMISTRU NYSY
\ ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

PS.KsZ,5310 .z.L.2oL6

Nysa, dnia !6.02.2016 r.

Samorządowe KoIegium Odwoławcze w Opolu

ul, Oleska 19 A

46-020 Opole

W załączeniu przesyłam odwołanie Stowarzyszenia Ad Astra w Nysie z dnia 10.02.20!6 r.

dotyczące odmowy przyjęcia zawiadomienia o organizowaniu imprezy ,,Zima na polsko- czeskim

pograniczu".

W nawiązaniu do treści niniejszego odwołania wyjaśniam iż:

o W dniu 25 stycznia 2016 r. wpłynęło do tut. Urzędu zgłoszenie Stowarzyszenia Ad Astra

imprezy ,,Zima na polsko - czeskim pograniczu" planowanej na dzień 6 lutego 2016 r.

W zgłoszeniu wskazano adres siedziby Organizatora jako Rynek 36 B, 48-300 Nysa. Mając na

uwadze zapis art. 34 Ustawy z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (t.j, Dz. U. z 2012 r. poz. 406), w myśl którego Organizator ma

obowiązek zgłoszenia imprezy nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej

rozpoczęcia, tut. Organ odmówił przyjęcia zgłoszenia. W dniu wysłania pisma tut. Organowi

nie był znany fakt, iż nastąpiła zmiana adresu siedziby Organizatora.

r w ocenie tut. organu odwołanie stowarzyszenia Ad Astra nie ma podstaw formalnych,

ponieważ z uwagi na meritum sprawy odmowa przyjęcia zgłoszenia skierowana została do

Organizatora w formie zwykłego pisma, a nie decyzji administracyjnej.

o w kwestii sposobu pobierania opłat targowych, poruszonej w odwołaniu przez

Stowarzyszenie Ad Astra, tut. Organ nie udziela wyjaŚnień, ponieważ przytoczony fakt nie

dotyczy meritum przedmiotowej sprawy.
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Do wiadomości:

Stowarzyszenie Ad Astra

48-300 Nysa, Rynek 36 B
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Po dokonanym doręczeniu
organ doręczający zwraca
dowód doręcz. :a wysylającemu
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Zwrotne potwierdzenie odbioru
Ę$a adresowanego do
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