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POSTANOWIENI

Na podstawie art. 1 i art. 18 ustawy z dnia 12 pażdziemika 1994 r. o samorządowych
kolegiach odwoławcrych (Dz. IJ, z 2015 r. poz. |659 z póżn, zm) oraz art, 134 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 20|6 r. poz. 23) zespół
orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w składzie:

Przewodniczący : BarbaraBrzezowska-Ryśnik
Członek : Ewelina Sokołowska (spraw.)
Członek : Sybilla Koziołek

na posiedzeniu niejawnym, w z,Nięku z odwołaniem Stowarryszenia Ad Astra z siedzibą w Nysie
od pisma Burmistrza Nysy z 28 sĘcznia 2016 r. nr PS.KSZ,53I0.2,L20I6 informującego
ww, Stowar zyszenie o odmowie przyj ęcia zawiadomie nia z ż5 stycznia 2016 r , o planowanej 6 lutego

2016 r. w Nysie imprezie pn. ,Zima na polsko-czeskim pograniczu",

postanowił

stwierdzić niedopuszczalność odwolania.

aZASADNIENIE

Stowarzyszenie Ad Astra z siedzibą w Nysie w piśmie z ż5 sĘcznia ż016 r., które wpĘnęło
tego samego dnia do Urzędu Miejskiego w Nysie, zawiadomiło o zamiarze przeprowadzenia 6lutego
ż016 r. w Nysie imprezy pn. ,,Zima na polsko-czeskim pograniczu",

Burnristrz }.lysy.,l,piśmie zż8 sĘczłiaż016 r. nr PS.KSZj3|C.2JżO16 poinformował ww.

Stowarzyszenie, iż - zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 25 października 199l r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej - imprezy ańystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach

działalności kulturalnej, odbywające się poza stałą siedzibą wymagają zawiadomienia nie później niż
na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Z tego względu ,,odmówiŁ PrzYjęcia
zawiadomienia o imprezie""

Pismem z l0 lutego 2016 r. Stowarzyszenie Ad Astra w Nysie wniosło odwołanie od

,,decyzji" Burmistrza Nysy z 28 stycznia2016 r, o odmowie przyjęcia zawiadomięnia zŻ5 stycznia

ż0|6 r,, wnosząc o jej uchylenie. Stwierdziło, że pismo Burmistrza ma cechy decyzji administracyjnej,

od której - wedle art. 36 ust. 2 ww. ustawy - sfuzy odwołanie, ponieważ odmowa przYjęcia

zawiadomienia przybiera postaó decyzji o zakazie odbycia imprezy kulturalnej. W szczególnoŚci
zarzuciło organowi błędne przyjęcie, że przedmiotowa impreza miała się odbyć poza siedzibą

Stowarzyszenia, w rlvięku z czym w rzeczywistości nie wymagała zg}oszenia przewidzianego w art.

34 ust. 1 i 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Burmistrz Nysy przekazując Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu powyższe

odwołanie wraz z przynależną mu dokumentacją wyjaśnił m.in. że odmowa przyjęcia zgłoszenia
została skierowana do organizatora w formie pisma, a nie decyzji administracyjnej.

Zespół orzekający rwaĘl,co nastęfluje: , ,l: 
.-

, Odwołanie jest środkiem praw4Ym, l.tóry' inbZną ;wykorzystaó tylko wówczas, gdy

kwestionowane rozstrzygnięcie za,warto ry dec!Żji adńinistraoyjnej (art. Iż7 § 1 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracljnego - Dz. IJ. z 2016 r. poz. ż3), rwanej

dalej kpa. Zgodnie z art. I04 kpa załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, co do

zasadny następuje przezwydanie decyzji, Decyzja administracyjna jest władczym działaniem organu

administracji, skierowanym na wylvołanie konkretnych, indywidualnie oznaczonych skutków
prawnych, Decyzja wydawana jest wtedy, gdy z mocy przepisów prawa materialnego lub innych

załatwienie sprawy, powinno nastąpić w tej formie prawnej.
Organ odwoławczy w ramach postępowania wstępnego podejmuje czynności mające na celu

m.in. ustalenie, czy odwołanie jest dopuszczalne. Niedopuszczalnośó odwołania może wynikaĆ mJn, z
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przyczyn o charakterze przedmiotowym, które obejmują prrypadki gdy odwołanie zostało wniesione

* ,p.u*i", która nie pobl.gu załatwieniu przez wydanie decyzji administracyjnej, a stanowi jedYnie

informację udzieloną prr"iorgun I instanóji (zob. B. Adamiak, J, Borkowski, Kodelrs postęPowania

admin i s ł acyj n e go. Ko ment ar z, W ar szavł a ż00 6, s. 5 97).

rweitie związane z organizowaniem imprezy aĘstycznej lub rozrywkowej reguluje ustawa z

dnia 25 pńdziernika |991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturaln ej (Dz. U . z 201Ż r,

poz. 406 z późn. zm.). Zgodnie z art.34 ust. l tej ustawy imprezy arĘsĘczne lub rozrywkowe
^organizowane * ,u-u"h dŹiałalności kulturalnej przez podmioty, o których mowa w ań. 3 (osobY

pri*n", osoby ftzyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości Prawnej - doPisek

kolegium), ołbywa;ące się póza stałą sieózibą uiUo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia

orgń gńiny właściwej ie względu na miejsce imprezy. Wedle art. 34 ust. 5 zawiadomienie o

im'prezie-pońnno byó ńożone nió pózniej niż30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.' Ń ocenie Kolegium, pi..o Burmistrza Nysy z 28 sĘcznia 2016 r. informujące

Stowarzyszenie Ad Astra w Nyiie o odmowie przyjęcia zawiadomienia z 25 stycznia 2016 r, o
planowanej 6 lutego 2076 r. w Nysie imprezie pn. ,Zima na polsko-czeskim pograniczu", nie jest

decyzją administracyjną a jedynie powiadomieniem o łm, żę z uwagi na niedochowanie

wymaganego ustawowo terminu nie może ono zostaó uwzględnione.- - Fońę decyzyjnąw przedmiocie organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych (rozdział 4

ww. ustawy) ustawodawca przewidział jedynie w art. 35, stanowiąc o obowiązku organu gminY

wydania dóĆyzji o zakazie obbycia imprózy, jeże|i zagraża ona zyciu lub zdrowiu ludzi, moralnoŚci

p,rblic"ne; aibó mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostaĘ spełnione wymagania, o których

mowa w art.34 ust. 3, tj. jeżeli pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy

aĄsĘczne i rozrywkowÓ, atikze urządzenia techniczne urywane prry ich organizowaniu lub w

traicie ich odbywania, nie odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem. 7aŚ uprawnienie do

wniesienia odwołania od takiej decyzji wynika w istocie z art. 36 ust. 2. Nie ma zatem racji

odwofujące się, iz stanowisko Burmistrza Nysy przedstawione w piśmie z 28 sĘczn.ia Ż016 r. stanowi

decyzjió zakizie odbycia imptezy kulturalnej. Przęsłanki do wydania wspomnianej decyzji wynikają

*pio.t- z powołariycii wy,zej regtllacji art. 35 w związku z art, 34 ust. 3 i nie należY do nich

przedmiotowa sytuacj a.
połvyżsŻe świadczry o tym, że Burmistrz i.{ysy, zawiadamiając Stowarzyszenie Ad Astra w

piśmie z 2§ stycznia 2016 r. o odmowie przyjęcia zawiadomienia o planowanej imprezie, nie

zastosował decyzyjnej formy dzińania, Ustawodawca nie przewidziń w takiej sytuacji możliwoŚci

wydania wŁadcze$ aitu administracyjnego. Tym samym w sprawie nie doszło do wydania decYzji

aóministracyjnej. W prrypadku braku aktu administracyjnego stanowiącego zewnętrzne, władcze i

jednostronne rózstrzygnięcie o prawach lub obowią7kach jednostki, stronie nie słuzy odwołanie.

Żgodnie bowiem , ii. tzl § 1 kpa jedynie od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie

odwołanię.
W przedstawionym stanie faktyczrrym i prawnym odwołanie Stowarryszenia Ad Astra w

Nysie jest ńi.dopur".ralne, a zatem nie podlega merytorycznemu rozpatrzeniu przez Kolegium. Bez

*irły*" na podjęte przez Kolegium roŻstrzygnięcie pozostają zaruuĘ odwołania dotyczące m.in.

zasadności zgłoŚzeniaprzedmiotowej imprery, planowanej w siedzibie StowarzYszenia.

Maj ąc na uwadze powyższe, 
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Postanowienie niniejsze jest
Na niniejsze postanowienie

doręczenia. Skargę naleŁry wnieść

od dnia jego
w Opolu za

pośrednictwem Samorządowego Koleg

Otrzymują:
Z+:;_loł Crzenejąey

1. Stowarzyszenie Ad Astra z siedzibąw N!sie*"
Pi,;::ewoc|llic;ąr

Rynek 368,48-300 Nysa
V 2. Burmistrz Nysy

ul. Kolejowa l5,48-300 Nysa
wrazzaktami sprawy

3. aa
ESlES

er{cneit

.Y

h
ill 

-,^l
człclrrck


