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 Bydgoszcz, dnia .............................................. 

 
 

               Prezydent Miasta Bydgoszczy  

 
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU  

wnoszone w trybie  art. 7 ust. 1 i art.10 ustawy z dnia 24 lipca 2015  r.  
Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2018 r., poz. 408 z późn. zm.) 

 
 
1. Organizator zgromadzenia:  

a) będący osoba fizyczną 

• imię i nazwisko……………………………………................................................................................ 

• numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL…………………………………………………………………….. 

• adres do korespondencji……………………………………………………………………………… 

• adres poczty elektronicznej……………………………………………………………………………. 

• nr telefonu…............................................................................................................................................ 

b)  będący osobą prawną lub inną organizacją 

• nazwa i adres siedziby osoby prawnej lub innej organizacji 

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

• imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora 

zgromadzenia, będącego osoba prawna lub inną organizacją…………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

• numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL ……………………………………………………………………... 

• adres do korespondencji……………………………………………………………………… 

• adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………… 

• numer telefonu………………………………………………………………………………… 

2. Przewodniczący zgromadzenia  

• imię i nazwisko……………………………………................................................................................ 

• numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL…………………………………………………………………….. 

• adres do korespondencji…………………………………………………………………………..….. 

• adres poczty elektronicznej…………………………………………………………………………… 

• nr telefonu…............................................................................................................................................ 

 

 



  Załącznik do karty usługi 
                                                                                                                                           WSO-VI.0143.21.13.2018 
 

 2/2

 

3. Data zgromadzenia ……………………………………………………………......................................... 

• godzina rozpoczęcia .............................................................................................................................. 

• czas trwania ………………………………………………………......................................................... 

4. Przewidywana liczba uczestników………………………………………………………... 

5.  Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Ewentualna trasa przejścia uczestników zgromadzenia, ze wskazaniem miejsca 

zakończenia zgromadzenia……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

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

6. Cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć 

zgromadzenie………………………………………….................................................. 

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

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

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

7. Informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, 

o ile organizator zgromadzenia je zaplanował……………………………………… 

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

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

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

8. Załączniki:  
 

• zdjęcie organizatora lub przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia  

(typ legitymacyjny -  35x45 mm), 

• pisemna zgodna osoby fizycznej na przyjecie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia,  

w przypadku, kiedy przewodniczącym  nie będzie organizator zgromadzenia będący osobą 

fizyczną,  

• pisemna zgoda osoby działającej w imieniu organizatora będącego osoba prawna lub inną 

organizacją na przyjecie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia. 

 
 

     ………………………………………… 
                                                                                                 podpis organizatora  
 


