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Stowqrzyszenie Ad Astrq w Nysie
Z siedzibą przy ul.Racławickiej 16, 48-300 Nysa, adres korespondencyjny Rynek 368, 48-300 Nysa
KRS 0000315077, REGON 160219071, NlP 7532365935

Nysa, dnia 10.02.20t6r.

Do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu

za pośrednictwem:

Burmistrza Nysy
IJrząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

sygn. akt PS.KSZ.S3 10.2.I.2016

STOWARZYSZENIA AD ASTRA, reprezentowanej przęzPrezesa Janinę Janik , nr KRS
0000315077, z siedzibąw Nysie przy ul. Racławickiej 16, 48-300 Nysa.

Odwolanie od decyzji
Burmistrza Nysy z dnia 28.0|.2016r., o odmowie przyjęcia zawiadomienia o imprezie

Działając na podstawie załączonego ponizej rejestru Stowarzyszenia Ad Astra w
Krajowym Rejestrze Sądowym. niniejszym składam odwołanie od decyzji Burmistrza Nysy z
dnia 28.01 .ż0I&. w sprawie o sygn, akt PS.KSZ,5310,2.1 .2016, który odmowił prz}jęcia
zawiadomienia o organizowanej na dzięń 6 lutego żOI&. imprezie kulturalnej z uwagi na
niespełnienie przesłanki wynikającej z art.34 ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w zakresie dochowania 30 dniowego
terminu zawiadomienia o imprezie.

zaskarżam niniejszą decyzję w całości, zarzucając temu rozstrzygnięciu:
1. naruszenie przepisu art, 34 ust. 1 i 5 ustawy z dnta 25 października 1991r. o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej poprzęz j"go błędne
zastosowanie,

2, błędne ustalenia faktyczne polegające na przyjęciu, ze planowana impreza .miała się
odbyc poza stała siedzibą Stowarzyszenia, podczas, gdy od 1 lutego 2016r, siedziba
Stowarzyszenia zgodnie z UchwałąZarządu Stowarzyszenia mieści się w Nysie przy
ul. Racławickiej 16, a zatem w miejscu planowanej imprezy kulturalnej ,Zima nLa
polsko - czeskim pograniczl-t"

Wnoszę o uchylenie decyzji o odmowie przyjęctazawiadomienia o imprezie kulturalnej,
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UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Ad astra od 2008 roku organiztrje tmprezy kulturalno-aftystyczne i
promocyjne w Nysie, prowadzi tęZ ozywiona współpracę transgraniczną z partnerami
czeskimi, Stowarzyszęnlę zorganizowało kilkanaście lmpręz kulturalnych o charakterze
międzynarodowym, m.in. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Folk Fiesta w roku
2013 czy cykl Wyszehradzkich imprez kulturalnych jak tez wiele projektów o charakterze
promocyjnym, m.in. współfinansowanych z PO Wspołpracy Trangrantcznej, Ministerstwa
Spraw Zagr antcznych itd.
Kontynuując dotychczasowa działalność statutową Stowarzyszenie podjęło decyzję o
przeniesieniu miejsca działalności kulturalnej na ulicę Racławicką na teren stanowiący
własność prywatną gdzie clotychczas odbywał się handel uliczny, aby wykorzystaó dogodne
połozenie tego miejsca jakteZ istniejące tradycje handlu i popularność wśród mieszkańców.
Stąd tez rozpoczęto organtzacje cyklu imprez o charakterze trans granicznym pod nazwą

,,Zima na polsko-czeskim pograniczu". Zarząd Stowarzyszenia w dniu 29.01 ,2016r. Uchwałą
Zarządu podjął decyzję o wynajęciu terenu przy ulicy Racławickiej 16, jakteZ przeniesieniu
swojej siedziby głownej. W dniu 31 stycznia 2016r, Prezes Stowarzyszenia Janina Janik w
imieniu stowarzyszęnia zawarła umowę dzierżav,ry,nieruchomości" powyższe zmiany zostały
zgłoszone do Wydziału VIII KRS w Sądzie Rejonowym w Opolu.
Pragnę podkreślić, ze prowadzęnte działalności kulturalnej Stowarzyszenia, jest elementem
korzystania z chronionych przez Konstytucję RP wolności człowieka, m.in. twórczości
arlystycznej oraz korzystania z dobr kultury - art.73 Konstytucji RP, Pierwsza z nlch
obejmuje bowiem m.in. swobodę publicznego prezentowania dzieł aftystycznych, tzn,

komunikowania efektów swojej tworczości innym osobom, zwłaszcza masowemu odbiorcy,
druga zaś - gwarancję dostępu do efektow twórczości innych osób, rozumianą jako zakaz
wprowadzaniaprzezwładze publiczne ograniczeń dostępu do istniejących dóbr kultury"
Stowarzyszenie Ad astra w dniu 25.01 .2016r. złożyło pismo do Burmistrza Nysy informujące
IJrząd o planie przeprowadzanie imprezy w dniu 06.02.2016r. Burmistrz wysłał pismo do

Stowarzyszenia z terminem odbioru do dnia 09.02.2016r. Totęż w dniu 09,02.2016r", juz po

rcalizacji imprezy, otrzymano pismo od Burmistrza, w którym odmawia on przyjęcia
zgłoszenia. powołując się na niedotrzymany 30-dniowy termin. Zdanięm Skarzącego pismo
Burmistrza o odmowie przyjęcia zawiadomienia ma cechy decyzji administracyjnej, od ktorej

zgodnie z aft" 36 ust. 2 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej słuzy
odwołanie, poniewaz odmowa przyjęcia zawiadomienia przybiera charakter decyzji o zakazie
odbycia imprezy kulturalnej.
Decyzja Burmistrza Nysy jest błędna i uniemozliwia przeprowadzenie imprezy kulturalnej
zaplanowanej na terenie siedziby Stowarzyszenia.
Przede wszystkim należy wskazać, ze Stowarzyszenie zwróciło się z zawiadomienienr o

planowanej organlzacjl imprezy kulturalnej w celach informacyjnych, poniewaz
Stowarzyszenie było na etapie zm:rany siedziby i planowany cykl imprez kulturowych miał się
odbyć już w nowej siedzibie Stowarzyszenia zlokalizowanej w Nysie przy ul. Racławickiej
16.

Zawiadomienie, o którym mowa w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, jest oświadczeniem woli o zamlarze organizacji określonej imprezy arlystycznej
lub rozrywkowej. Jego wniesienie nie powoduje więc po stronie ofganu konieczności
wszczęcia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy administracyjnej. Przyjęcie
zawiadomieniaptzez organ gminy stanowi czynność materialno-techniczną a jego zwtązekz
postępowaniem administracyjnym przejawia się jedynie w tym, ze wskutek anallzy inforrnacji
zawartych w zawiadomieniu organ ten mozę wszaząc je z urzędu na podstawie ar1. 35

Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulttrralnej i - ewentualnie w razie
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sPełnienia wskazanYch w nim przesłanek - wydaó decyzję o zakazię organizacji imprezy
artYstYcznej lub rozrYwkowej. Ustawa w aft. 34 ust. 1 wskaŹuje w jakich sytilacjach podmioty
wYmienione w aft. 3 Ustawię o organizowaniu i prowadzeniu działalnosói kulturalnej,
wYmagają zawiadomienia organu gminy ze względu na miejsce imprezy, clo tych syuacji
naleŻY zaliczYc odbywanie się imprezy poza stałą siedzibą albo'w sposób 

-objazdow},

Organizacja imPrezY kulturowej na terenie siedziby Śto*u.ryrrenia nie wymaga zgłoszenia
przewidzianęgo w aft. 34ust. 1 i 3 Ustawy,

ImPreza została zręalizowana w dniu 06.02,2016 zgodnie z planem. ZostaŁa poprzedzona
kamPanią informacYjno-promocyjną. Jako że impiezy miaĘ mieć charakter cykliczny
StowarzYszenie wystąpiło o patronat do Urzędu 

- 
MarsŹałkowskiego Województwa

OPolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Nysie. ZÓrgantzowano trzy_osobo*ą oóhronę, jak
tęz zwrócono się z Pismem do Komendanta Straży Miejskiej w Nysie o wsparcie dla
zaPewnienialeszcze większego bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. W imprózieudział
wzięli m.in. wYstawcY ze zdrową żywnością rękodziełem, wystąpił zespói biesiadny,
zorganizowano konkursY dla dzięci z nagrodami, odbyła się też gi.łłu staroci. ponadto w
kiermaszu udział wzięli wystawcy handlując m.in. tekstyliami, słodliczami, innymi towarami.W trakcie trwania na teren imprezy stawiła się firma inkasencka Unitrez wTaz z
Przedstawicielami StrazY Miejskiej w }'{ysie. Osoby te stwierdzlły, że zostały przysłane przez
Burmistrza NYsY Kordiana Kolbiarza na miejsce kiermaszu w celu poborrr opłut turgowych od
wYstawców. Nalezy zauważyĆ, że obowtęująca UchwŃa nr Xlyltzill5 Rady Ml.irt l.; *
NYsie z dnia 26 listoPada2076r. w sprawie opłaty targowej §9 pkt.1 stanowi o zwolnieniu z
oPłatY targowej sPrzedaż w punktach handlowyół, nu m,in." imprezach organizowanych na
Podstawie UstawY o organizowaniu i prowadzeniu działalności liulturalnej.-lwimo złożonych
wYjaŚnień jak teZ Przedłożenia do wglądu dokumentów dot. zgŁoszenił imprezy, umowy_
dzierŻaluY PomiędzY właŚcicielem terenu a Stowarzyszeniem Ad astra, Uchwały Zarządu
StowarzYszenia dot, zmiany adresu, itd. osoby te stwierdziły, że nie zmienią decyzji. ńla
zachowania ładu i Porządku podczas imprezy obecni przedstawicielę Stow arzyszenia w
Porozumieniu z wYstawcami Podjęli decyzję, że opłati zostanie uiszczona, a następnie
StowarzYszenie wYstąPi do burmistrza o jej zwrot jako nienależycie pobranej, Inkasenci
zaczęli zbięrac oPłatY Po 2,50 zL. od, metra kwadratowego kazdógo sioiska. po zebraniu
PieniędzY od kilkunastu osób, inkasenci ogłosili, że od, tej chwili będą zbierać po 50 zł. od
metra kwadratowego" Ani inkasenci, ani towarzyszący im straznik miejski nie potrafili
wYjaŚniĆ, na jakiej Podstawie prawnej są pobieran. opłuty, dlaczego ich rłysokość lest tak
zroŻnicowana, WYstawcY odmówili wniesienia tak wysokich opłat| otrzy*uii *ię. mandaty
karne od inkasentów w wysokości ok. 900 złotych?aidy. W związku z p'ovvryższylrr zajściem,
kiermasz zo stał zakończony j uz około go dziny 

- 

1 2. 0 0 .

W drriu 10,02.2016r,, czYli w dniu dzisiejszym, w związku z interwencją telewizji
Polsat w tej sPrawie, w Urzędzie Gminy odbyło Śię spotkanie w sprawie kiermaszu i handlu
Podczas imPrezY. W sPotkaniu uczestniczyli 

- 
wystawcy i kupcy, przedstawiciele

StowarzYszenia Ad astra oraz media. Burmistrz stwierdził, że nie -y.uri 
'.|goay 

na realizacje
imPrez kulturalnYch Ptzez Stowarzyszenie, początkowo powołując się na-braki formalne wzgłoszeniach imPrez. Po wyjaŚnieniach sytuacji formalnej i wspólnej analizię przepisów
Prawa, Burmistrz Kolbiarz w obecności wszystkich zgtomadzonych poinformował prezesa
StowarzYszenia Janinę Janik, że nie svyrazi zgody .r-u prr.prowadzenie imprez nawet po
PrzedłoŻeniu wszYstkich niezbędnych dokumeńów. Nie udało się wyjaśnlc przyczyny tej
odmowy.
Zatem w dniu 06.02.20t6r. Stowarzyszenie miało prawo zorganizować imprezękulturalną w miejscu stałej siedziby bei obowiązku skład ania zawiadomień do organugminY, W związku ze zmianą siedziby na miejice organizowania imprezy kulturalnej
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odpadł obowiąlrk składania zawiadomienia, a
informacja o powyższych okolicznościach, zatem
wydaje się przedwcze§na i nieuprawniona.
W załągzeniu:

złożone na|eĘ potraktować jako
odmowa prryjęcia zawiadomienia

l. Zgłoszenie imprezy w UM Nysa z dnta 25,0I.2016r. wraz z pismem
uzupełniającym.

2. Odpowiedź Burmistrza z dnia 28.0L20I 61 9odebrano dnia 09 .02.201, 6r.)
3. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia dot. m.in. zmiany siedziby Stowarzyszenia.
4. Umowa dzierżawy terenu na siedzibę i miejsce prowadzenia działalności"
5. Zgłoszenie imprezy w dniu 06.02.2016r. do Komendanta Strazy Miejskiej w Nysie.
6. Uchwała nr XIV/178/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada2016r. w

sprawie opłaty targowej.

Otrzymują:
l. ala il
2. IJrządMiastaNvsv bt ł*ła*'ę fv-
3. Samorządowe Kolegium Odwoławczew Opolu
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