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         miejscowość, data  

 
Urząd Miejski w Kłobucku

ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl
tel. 343100150

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zgodnie  z  art.  7  ust.  1  oraz  art  10  ustawy  z  dnia  24  lipca  2015 r.  –  Prawo  o  zgromadzeniach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 631 tekst jednolity) zawiadamiam o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

1. Organizator zgromadzenia  

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………

numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL: ….…………………………………………………………………………………………………………

adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………..

adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………..

telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………….

podmiot,  w  imieniu  którego  organizowane  jest  zgromadzenie  (nazwa  i  adres  osoby  prawnej  lub

organizacji):………………………………………………………………………………………………………...

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

2. W przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub organizacja:

nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………...

adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………….

imię  i  nazwisko  osoby  wnoszącej  zawiadomienie  w  imieniu  organizatora  zgromadzenia:

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

numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL:…………………………………………………………………………………………………………….

adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………….

adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………………….

telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………………………

3. Przewodniczący zgromadzenia:

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………

numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru 

PESEL:……………………………………………………………………………………………………………

adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………

adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………………

telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………

mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl


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

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

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

5. Data zgromadzenia: …………………………………………………………………………………………..

6. Godzina rozpoczęcia zgromadzenia: ……………………………………………………………………….

7.  Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: ……………………………………………………………………….

8.  Przewidywany czas trwania zgromadzenia: ……………………………………………………………….

9.  Przewidywana liczba uczestników: …………………………………………………………………………

10. Trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: …………………………………

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

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

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

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

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

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

11. Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile 

organizator zgromadzenia je zaplanował: …………………………………………………………………

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

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

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

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

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

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

......................................................
 podpis organizatora
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