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Załącznik nr 1 
 

Toruń, dnia ………………………… 
 
 
 

Prezydent Miasta Torunia 
za pośrednictwem 
Wydziału Ochrony Ludności 
Urzędu Miasta Torunia 
ul. Legionów 70/76 
87-100 Toruń 
fax 56 611-93-17 
e-mail: zgromadzenia@um.torun.pl 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA 
wnoszone na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r.  

Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) 
Postępowanie zwykłe w sprawach zgromadzeń 

 
I. Organizator zgromadzenia: 

1) będący osobą fizyczną: 

a) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ……………………………………………... 

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

b) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku 

osoby nieposiadającej numeru PESEL) organizatora zgromadzenia 

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

c) adres do korespondencji umożliwiający kontakt z organizatorem 

zgromadzenia …………………………………………………………………………………………... 

d) adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z organizatorem 

zgromadzenia …………………………………………………………………………………………... 

e) numer telefonu umożliwiający kontakt z organizatorem zgromadzenia 

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

2) będący osobą prawną lub inną organizacją: 

a) nazwa i adres siedziby osoby prawnej lub innej organizacji będącej 

organizatorem zgromadzenia …………………………………………………………………... 

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

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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b) imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora 

zgromadzenia będącego osobą prawną lub inną organizacją 

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

c) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku 

osoby nieposiadającej numeru PESEL) osoby wnoszącej zawiadomienie  

w imieniu organizatora zgromadzenia będącego osobą prawną lub inną 

organizacją ………………………………………………………………………………………………. 

d) adres do korespondencji umożliwiający kontakt z osobą wnoszącą 

zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia będącego osobą 

prawną lub inną organizacją …………………………………………………………………….. 

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

e) adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą wnoszącą 

zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia będącego osobą 

prawną lub inną organizacją ……………………………………………………………………... 

f) numer telefonu umożliwiający kontakt z osobą wnoszącą zawiadomienie  

w imieniu organizatora zgromadzenia będącego osobą prawną lub inną 

organizacją ………………………………………………………………………………………………. 

II. Przewodniczący zgromadzenia: 

1) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia ………………………………………….. 

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

2) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL) przewodniczącego zgromadzenia ………………….. 

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

3) adres do korespondencji umożliwiający kontakt z przewodniczącym 

zgromadzenia ………………………………………………………………………………………………… 

4) adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z przewodniczącym 

zgromadzenia …………………………………………………………………………….............................. 

5) numer telefonu umożliwiający kontakt z przewodniczącym zgromadzenia 

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

III. Informacje o zgromadzeniu: 

1) data zgromadzenia …………………………………………………………………………………………. 

2) godzina rozpoczęcia zgromadzenia …………………………………………………………………. 

3) przewidywany czas trwania zgromadzenia ……………………………………………………… 
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4) miejsce rozpoczęcia zgromadzenia …………………………………………………………………. 

5) ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia  

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

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

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

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

6) przewidywana liczba uczestników zgromadzenia …………………………………………… 

7) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć 

zgromadzenie ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

8) informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu 

zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował …………………………. 

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

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

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

 

 

                                                                                                .................................................................. 
                                                                                                                      podpis organizatora zgromadzenia 
 
 
 
 
UWAGI: 
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1485 z późn. zm.) organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania 
zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni  
i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia. 

2. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach organizator 
zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie,  
za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219): 

 
Prezydent Miasta Torunia 

za pośrednictwem 
Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia 

ul. Legionów 70/76, 87-100 Toruń 
fax 56 611-93-17 

e-mail: zgromadzenia@um.torun.pl 
 

https://sip.lex.pl/#/document/16979921?unitId=art(2)pkt(5)&cm=DOCUMENT
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3. Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia – zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach – 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. 
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 (art. 10 ust. 3 
ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach). 

4. W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia 
wymagań określonych w art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach, organ gminy informuje 
niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie 
spełniające wymagania określone w art. 10 ustawy Prawo o zgromadzeniach wnosi się z zachowaniem 
terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach (art. 11 ustawy z dnia 24 lipca 
2015 r. Prawo o zgromadzeniach). 

 Nieuzupełnienie przez organizatora zgromadzenia braków formalnych (tj. np. braku 
którejkolwiek z wymaganych informacji) na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia 
oznacza, że zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia jest prawnie 
nieskuteczne. 

 


