
 
          Tarnowskie Góry, dnia ……………… 
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego        
w Katowicach                     
telefon: 32/256-56-01 
e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl 

           
 

ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM 

(postępowanie uproszczone przeprowadzone pod warunkiem, gdy zgromadzenie według uznania przewodniczącego nie będzie 
powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji) 

 

   

I. INFORMACJE O ZGROMADZENIU  
 
1. Data zgromadzenia: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Godzina rozpoczęcia i przewidywany czas trwania zgromadzenia: 
………….......................................................................................................................................................................

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

3. Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia: 

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

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

 
4. Przewidywana liczba uczestników: ……………………………………………………………………………………….. 
 
5. Planowana trasa przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 
6. Ewentualne zagrożenia, które mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

 

II. ORGANIZATOR ZGROMADZENIA (wyłącznie osoba fizyczna) 

 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Numer PESEL albo rodzaj numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL: 

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

3. Adres poczty elektronicznej:  

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

4. Numer Telefonu: …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 
 
 
          …………………………………….. 
                  (podpis organizatora) 
 
 

mailto:czkws@katowice.uw.gov.pl


Uwagi: 
 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, zawiadomienie                             

o zgromadzeniu publicznym w postępowaniu uproszczonym, organizator przekazuje telefonicznie lub na 

niżej wskazany adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie 

wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia:   

 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach         
                               tel. 32/256-56-01  

e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl 
  

2. Nieuzupełnienie wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie 

nieskuteczne. 

3. Organizatorem zgromadzenia w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna. 

4. Organizator w trakcie zgromadzenia jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania w widocznym 

miejscu  elementów wyróżniających, wskazujących na pełnienie przez niego o funkcji organizatora 

zgromadzenia. 

5. Organizator zgromadzenia rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują 

się jego poleceniom lub gdy przebieg zgromadzenia narusza przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 

Prawo o  zgromadzeniach albo przepisy karne.      

                  
   Opłaty:  
   Opłaty nie pobiera się. 

 
   Podstawy prawne:  
   Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn.). 
   Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

w zakresie organizacji na terenie miasta Tarnowskie Góry  

zgromadzeń publicznych 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry,   adres: ul. Rynek 4,  

    42-600 Tarnowskie Góry. Kontakt mailowy: sekretariat@tarnowskiegory.pl,  

    Kontakt telefoniczny: 32 393 36 10. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim pracuje w budynku Urzędu  Miejskiego                                                         

    w Tarnowskich Górach przy ulicy Sienkiewicza 2, pokój nr 10.  

    Kontakt mailowy: iod@um.tgory.pl kontakt telefoniczny: 32 393 37 56. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach  

    obowiązków i uprawnień, wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach,  

    w tym art. 10 i art. 22 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 631 z późn. zm.) oraz Kodeksu postępowania  

    administracyjnego (tj. DZ.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c w/w  

    rozporządzenia. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego,                            

    w którym złożono zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym lub wydano w tej sprawie decyzję, zgodnie  

    kategorią archiwalną BE 5. 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania  

    lub ograniczenia ich przetwarzania.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: 

    Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  adres  siedziby:  ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa,  gdy  uzna  

    Pani/Pan, że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  rozporządzenia  wskazanego  

    na wstępie. 

 

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

10. Decyzje   podejmowane   wobec    Pani/Pana    danych   osobowych    nie  będą  przetwarzane   w   sposób  

      zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania. 

 

 

mailto:sekretariat@tarnowskiegory.pl
mailto:iod@um.tgory.pl

