
BP- 03 ZAWIADOMIENIE O ORGANIZACJI ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

Mysłowice, dnia ......................…

PREZYDENT MIASTA
ul. Powstańców 1 
41-400 MYSŁOWICE

Zgodnie z art.  10 ust.  1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  Prawo o zgromadzeniach (tekst
jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 631) zawiadamiam, że na terenie miasta Mysłowice odbędzie
się zgromadzenie publiczne:

1. ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(imię  i  nazwisko  organizatora  zgromadzenia,  jego  nr  PESEL  albo  rodzaj  i  numer
dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL).

2. …………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………..…….
……………………………………………………………………………………………..
(adres  do  korespondencji  organizatora  zgromadzenia,  adres  poczty  elektronicznej  
i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim).

3. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………

(w przypadku gdy organizatorem jest osoba prawna lub inna organizacja proszę podać jej
nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu
organizatora zgromadzenia, jej nr PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w
przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty
elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą)

4.  ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(imię  i  nazwisko  przewodniczącego  zgromadzenia,  jego  numer  PESEL  albo  rodzaj  
i  numer  dokumentu  tożsamości  w  przypadku  osoby  nieposiadającej  numeru  PESEL,
adres  do  korespondencji,  adres  poczty  elektronicznej  i  numer  telefonu  umożliwiające
kontakt z nim).

5. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(Cel  zgromadzenia,  w  tym  wskazanie  spraw  publicznych,  których  ma  dotyczyć
zgromadzenie)

6. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, 
przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem 
miejsca zakończenia zgromadzenia.



7. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

(Informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o
ile organizator zgromadzenia je zaplanował).

Załączniki:

1)  pisemną  zgodę  na  przyjęcie  obowiązków  przewodniczącego  zgromadzenia  
w przypadku jego wyznaczenia;

2)  zdjęcie  organizatora  zgromadzenia  albo  przewodniczącego  zgromadzenia  
w przypadku jego wyznaczenia.

*  W  przypadku  wniesienia  zawiadomienia  o  zamiarze  zorganizowania  zgromadzenia  za  pomocą
środków  komunikacji  elektronicznej  zamiast  pisemnej  zgody  na  przyjęcie  obowiązków
przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.



                                                                               Mysłowice, dnia………………………...

  ……………….……………………………

 (imię i nazwisko przewodniczącego)

Urząd Miasta Mysłowice

ul. Powstańców 1

41-400 Mysłowice

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącego zgromadzenia 

organizowanego w dniu 

……………………………………………………………………………………….

przez: 

…………………………………………………………………………………………..........................

....................................................................................................................................................

..............................

w godzinach od ………….…………………………………do ……………………………………..

w miejscu/na trasie …………………………………………………………………………………...

…………………………………….……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

oraz, że jestem świadomy/ma praw i obowiązków, które spoczywają na przewodniczącym

zgromadzenia,  wynikających  z  przepisów  ustawy  z  dnia  24  lipca  2015  r.  Prawo  o

zgromadzeniach (Dz. U. 2018 r., poz. 408).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji niniejszego zawiadomienia.

Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach ul. Powstańców 1.

Podanie  moich  danych  osobowych  jest  obligatoryjne  i  wynika  z  przepisu  ustawy  z  dnia  24  lipca  2015  r.  Prawo  o

zgromadzeniach (Dz. U. 2018, poz. 408).

Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

                  …………..………..……………...

                      Podpis przewodniczącego


	PREZYDENT MIASTA
	ul. Powstańców 1

