



ADNOTACJE URZĘDOWE:
Wpływ:
Data: …………………….…………
Godz. …………………...…………





…………………………., dnia ………………………



ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA
wnoszone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 
Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 tekst jednolity)
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

1.	Dane organizatora zgromadzenia 
Imię, nazwisko ................................................................................................................................................................
Numer PESEL   albo  w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL należy podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości............................................................................................................
Adres poczty elektronicznej........................................................................................................................................
Numer telefonu  
2.	Informacje dot. zgromadzenia: 
Data: ...........................................................................................................................................................................
Godzina rozpoczęcia:............................................................................................................................................
Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia:……………………………………………………………………………………………………....
Przewidywany czas trwania:.............................................................................................................................
Przewidywana liczba uczestników:………………………………………………………….…………………………………………….
3. Ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia (jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia):
Miejsce rozpoczęcia: ......................................................................................................................................
Trasa (opisać trasę przejścia, tj. ulice, aleje, place, itp.):
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Miejsce zakończenia: .....................................................................................................................................

Ewentualne zagrożenia mogące w ocenie organizatora pojawić się w trakcie zgromadzenia 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….

Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie * 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organizator wyżej wskazanego zgromadzenia uznaje, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany 
w jego organizacji.

..................................................................
       podpis organizatora zgromadzenia




........................................................................................................                                                                                                              (stanowisko, czytelny  podpis osoby przyjmującej zawiadomienie)

* podanie celu zgromadzenia nie jest obligatoryjne

UWAGI:
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany 
w jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia organizator może zastosować przepisy rozdziału 3 „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń” ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo 
o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631 tekst jednolity) – art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

	Organizator zgromadzenia – które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, 
a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji – zawiadamia o zamiarze zorganizowania takiego zgromadzenia właściwe gminne centrum zarządzania kryzysowego, 
nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.


	Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – które nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności nie będzie powodować zmiany w jego organizacji – przekazuje się do: Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wyłącznie na adres poczty elektronicznej: 
e-mail: kryzys@gryfino.pl lub telefonicznie tel. 91 416-20-11 wew.333,339,309.


Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jest prawnie nieskuteczne 
w przypadku, gdy nie spełnia wymagań (nie zawiera wszystkich informacji) określonych 
w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

