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]!a podst-arvi* arl. 1. art. ? ust. l pkt 4. ań. 3 t:rst" 1" afi, Ą i eń, ó ltstax,r,,

z dlria 15 mar*a l933 r, o zbjórkach prrblicznych (IJz, l"|. Nr ?3, poz, 16ż z późłl. ł"m,}.

filt. l {}4 § l ttstgx\ll z clnia l4 cz-envca 1a6* r. Korleks p*stępcwania admini*rac{n*gil

tDz, U. z!"ła{} r. lrjr g8" płr-, 1{S"l1 r- póżn. zm"} łtaz § l pkt 2 rłzpłrz-ądzcria lvlinis*a §prarr

Wer.i,rlętrznycl"r iAłjminiskacji z dnia 6listrrpada 2003 r. lł,sprarvie sp*:obłrł"pr;eprorł.aeleałia

;rbiórek puŁiliczn,vch 0raz zakr*§u konirrrli nad tvmi łbiilrkarni 1D;l. l j irir ig9, prlz. 194}

zpóżn. zł:lł.}.

ptJtrlt*lam

'I$rr,arzvgtr.vu Pilnocr,, i1,1l, ilł. Bralłt AlŁrłrta z sieelzibą rve §'rocłarviu {Lll. H. K*łł6tja 26 A,

5l]-CI07 Wr,:cłalv}- rra potls{arvie rvniłsku z dłia i pażdziernika 2012 r.. uzupełnioncgłr rv rJniu

)"6pz:źdztłrrlika2fil2r..naprzeprorvadzcni*rvternrinięrlr1 17lirtnpada20]?r.dri3igruclnił3012r,

zbiiirki publicz_nej lln t*ret]je R.zeczvpłrspoł itej Płlskie.j.

z, rr7ę7}\aę7.ęnienr zebran_vch filndusz.t, 11il p*plau,ę rłarunkń* źr,ciolv3,,*h *sób bezciomnv*h

i naj bardzi ej potrz*}:lr iąc1, cll, po prł,ez pokryc i * k*sztów :

zakup* i,;;rvności, lc,kórv łriłz or]ziezt"

-- budorl,r,, rozl,:Lldrrrv_v_ lćnrotlttl nraz zakuprr rł,r,pnsazcnia p}acńrłek łJla łsób bezrlł:lx*l,ch.

* ł:płnr stałl,ch *lrzl,nłani;l plit*ar.vek dla tlsób bęzdamrłr,th, t"i. opłat za r:pai. nredia,

t*l*karnunikację.

w fl*rlllię r-biórki dłlbror.vłłlnl,ch datkólv do z"apior:liłor,,,any-clł puszek krvest*r"skith.
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I]ec__vzja niniejsz;l ni* jcst ostalc§zfia lł,admhistrac3,illy,tłł t*kLr inslancji, Stri:nt niezaelowt:ion;t

z., d,ecy-z_.iź lnoze z*,rócić §iq z wnirrskiem o pcllolŁ,lle rrlzpalrzenie §pr{l§ }:

lv t*ri:ri*ie ];l qini *d rlnia doręcz*r:ia elecx,zli {.ań. tr?1 § 3 i*r,t. l?9 § 2ltoiJeksu pos{ęp*wania

adnlinistracyjnegr'}, [u,elllualnę zaskarzellie rlec1,;1ii ila Wqieiv*łlzkir:gtl §ądł Adnrinistraty_!nł:g*

i}loźe &§§tąpić po lkcrzJ,staniu z tvvżej rv3,,,mir.nioncso środka r:drvołarvcr-ęg! - art. 5ź § 1 i 2 usttrł_v

:l ustarvv t łnił ],tr czerrvciL l96§ r, Kr:eieks ;:ostęprrwałria

uz;rsaiJnie1,1ia dccl,z-,ji, poni*rł,az rrł,zgłędnia rv caiości ż.ądania



zdnia 30 sirrpnia 28ł2 r" srarvo o po§tępowaniu przełl sądanli acllninistracyjnl,nri {tekst jednołiry -

T}z"|i. z7aŻ paz.2'/$.

§tosorł'nię do ań" 13CI § 'l w związku z łr1" 127 § 3 r:stały Kodnks pastęp*rvania

administracYjnego d*cyzja niniejsza p*dlega wyŁnnaniu przeci upływem terminu dcl rł.iłięsięnia
wniosku 0 POnOwn€ rłrzpatrzenie spra\l,v. gdyz jest zgoelna z ządairi*nr 1v571§tkich s{ron.

,}ed noczgśn ie i nfr:nną! ę. ze :

l . §losorvnię dcł ł,rl. 9 ustax.r. o zbiórkacir prłlrlicznych wvrrik zbiórki i sposab zu,żytkowania

zebranlth ofiar Pr:wlnien b_1,{ podany da rviaci,omości organu. kttlry uelzielił pł::rr.vctrerria §r&2

i:głrłszonv rv tłrniinie 1 miesiąca r-v prasie. lv rr:ztlrnieniu przepisów Prawa pra§Oweg6,

t} Zii§ię§u r:bejmującym co najrnni*j nbsza,r, na klórym zbiórka ł*słała przeprowadztrna,

2, W Prz,v"Paclkł:. gdy* zbiórka przeprowadxina będzie niezgadlri* z prz,episami usla\ły
o zblÓrkach Publicznych lrrb jeżeli rłjarvnione zrrs{arrie* ze dalsze prcr.vadzenic zbiórki rnoże

zagraŻai bezPieczełistivu. spoko_jorryi lnb pi:rząelkorvi płblicznenrx. albo jeśli strvierdzłne
Z§§lanie. że Ll{iarY'. uryskiwane ze zbiórki- nie są przezlla§zenę rra rvłaściwy cel pozlł,*łenie

fioź,ć Z*St8c cofuięte. a zębranę środki przekazane na innl,cel hurnałlitarny - art. i0 tl§ła\ły

o zbi*rkach publicnych.

3, Ktł-r bęz lv}''nagallego zezwcllęnia {ub rł,brerł jego rvarunkorn organiĄe lrrb przeprowadza

Putriiczllą zbiĆrkę ofłar. pł;dlega karzę grzyl\lll\/ - art, 56 tlstarvv, z elnia 20 n:aja lg]ł r. _

Kodęks w,ykrrrczeń {Dz, Li. z?.ala r" Nr 46, paz,2T5 z"pł*;ll" zlll,},
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