
ZGŁOSZENIE ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO          CZK.6335.3.  32 .2020
(POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE, Rozdział 3 ustawy Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r.)

Sposób zgłoszenia zgromadzenia (podać nr tel., adres e-mail) telefonicznie marek.wasowski@stopaborcji.pl
Data i godzina zgłoszenia 02.07.2020 r. godz. 07:08

Imię i nazwisko zgłaszającego  MAREK WASOWSKI

nr tel./e-mail zgłaszającego marek.wasowski@stopaborcji.pl
Czy zgromadzenie będzie powodować utrudnienia w ruchu drogowym, a w szczególności
zmiany  
w jego organizacji? (jeżeli TAK, organizator zgromadzenia powinien je zgłosić właściwemu
Organowi Gminy nie później niż na 6 dni przed datą zgromadzenia - Rozdział 2 ustawy)

NIE

Imię organizatora zgromadzenia MAREK

Nazwisko organizatora zgromadzenia WASOWSKI
PESEL  lub  jeśli  nie  posiada  rodzaj  i  nr
dokumentu  tożsamości  organizatora
zgromadzenia

65020713679

Adres e-mail organizatora zgromadzenia marek.wasowski@stopaborcji.pl

Nr tel. organizatora zgromadzenia 666 976 681
Data rozpoczęcia zgromadzenia 04 LIPCA 2020 r.
Godzina rozpoczęcia zgromadzenia 10:00 – 12:00

Miejsce rozpoczęcia zgromadzenia GRUDZIĄDZ  CHODNIK  PRZY  SKRZYŻOWANIU  ULIC  Chełmińska  –
Włodka.

 2 godziny
Przewidywana  liczba  uczestników
zgromadzenia Ok. 15 osób
Ewentualna  trasa  przejścia  ze
wskazaniem  miejsca  zakończenia
zgromadzenia

Brak

Ewentualne  zagrożenia  mogące  się
pojawić w trakcie zgromadzenia Brak

Cel zgromadzenia Zgromadzenie będzie miało charakter pokojowy, modlitewny. Temat 
zgromadzenia – stop pedofilii i stop aborcji.

Podjęte czynności przez WCZK
Poinformowano o  konieczności  zgłoszenia  zgromadzenia  do
właściwego  Organu  Gminy  ze  względu  na  przewidywane
utrudnienia  w  ruchu  drogowym  (data,  godzina  i  sposób
przekazania informacji)

Nie

Poinformowano zgłaszającego o braku kompletu danych = 
brak przyjęcia zgłoszenia (data, godzina i sposób przekazania 
informacji)

Nie

Zgłoszenie  przyjęto,  informację  wysłano  do  Anety  Pliszki  w  celu
umieszczenia w BIP Tak

Powiadomiono o zgromadzeniu:
Właściwy  Organ  Gminy  (nazwa  Gminy,  data,
godzina, sposób powiadomienia: adres e-mail lub nr
fax)

UM Grudziądz - sekretariat@um.grudziadz.pl

Straż Miejska Grudziądz - strazmiejska@um.grudziadz.pl
Właściwego  Komendanta  powiatowego
(miejskiego)  Policji  (nazwa  jednostki,  data,
godzina, sposób powiadomienia: adres e-mail lub nr
fax)

KWP Bydgoszcz,
KMP Grudziądz - dyzurny-grudziadz@bg.policja.gov.pl

MSZ (w przypadku o którym mowa w art. 8 ust. 2
ustawy)  (data,  godzina  i  sposób  przekazania
informacji)

NIE

Szefa BOR (w przypadku o którym mowa w art. 8
ust. 3 ustawy) (data, godzina i sposób przekazania
informacji)

NIE

Komendanta Straży Marszałkowskiej (w przypadku

o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  4  ustawy)  (data,
godzina
 i sposób przekazania informacji)

NIE

Właściwego  Komendanta  terenowej  jednostki
organizacyjnej  Żandarmerii  Wojskowej  (w
przypadku  
o  którym  mowa  w  art.8  ust.  5  ustawy)  (data,

NIE



godzina  
i sposób przekazania informacji)

Data i podpis Dyżurnego WCZK 02.07.2020 r. Roman Kalisz

Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r.
Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń: 
1) organizowanych przez organy władzy publicznej; 
2) odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Rozdział 3
Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Art. 21. W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować
utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, do organizacji takiego
zgromadzenia organizator może zastosować przepisy niniejszego rozdziału.
Art.  22.  1.  Organizator  zgromadzenia,  o  którym mowa w art.  21,  zawiadamia  o  zamiarze  zorganizowania
zgromadzenia  właściwe gminne (miejskie)  centrum zarządzania  kryzysowego,  a  w przypadku gdy  w danej
gminie nie zostało ono utworzone – wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30
dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości 
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające
kontakt z nim;
2)  datę,  godzinę  i  miejsce  rozpoczęcia  zgromadzenia,  przewidywany  czas  trwania,  przewidywaną  liczbę
uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3) ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
2. Właściwe centrum zarządzania kryzysowego stosuje przepisy art. 8 odpowiednio.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
4. ….
5.  Organ gminy i  wojewoda udostępniają  niezwłocznie  na stronach podmiotowych w Biuletynie  Informacji
Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia, którego dotyczy zawiadomienie i które ma zostać
zorganizowane na terenie gminy.

Rozdział 2
Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń
Art. 7. 1. 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.  Jeżeli  zgromadzenie  jest  organizowane na terenie  więcej  niż  jednej  gminy,  w każdej  z  gmin  prowadzi  
się odrębne postępowanie.
3.  Organ  gminy,  po  otrzymaniu  zawiadomienia  o  zamiarze  zorganizowania  zgromadzenia,  udostępnia
niezwłocznie  na  stronie  podmiotowej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  informację  o  miejscu  i  terminie
organizowanego zgromadzenia.
Art. 8.  1. Organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Policji,  
a na obszarze m.st. Warszawy – komendanta rejonowego Policji, o organizowanym zgromadzeniu, przekazując
zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
2.  Jeżeli  zgromadzenie  ma  zostać  zorganizowane  w  pobliżu  siedzib  przedstawicielstw  dyplomatycznych,
urzędów  konsularnych,  misji  specjalnych  i  organizacji  międzynarodowych  korzystających  z  immunitetów  
i  przywilejów  dyplomatycznych,  organ  gminy  informuje  niezwłocznie  ministra  właściwego  do  spraw
zagranicznych o miejscu, terminie oraz o przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia.
3. Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu obiektów podlegających ochronie Biura Ochrony
Rządu,  organ  gminy  informuje  niezwłocznie  Szefa  Biura  Ochrony  Rządu  o  miejscu,  terminie  oraz  
o przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia.
4.  Jeżeli  zgromadzenie  ma  zostać  zorganizowane  w  pobliżu  obiektów  podlegających  ochronie  Straży
Marszałkowskiej, organ gminy informuje niezwłocznie Komendanta Straży Marszałkowskiej o miejscu, terminie
oraz o przewidywanej liczbie uczestników zgromadzenia.
5. Jeżeli zgromadzenie ma zostać zorganizowane w pobliżu jednostki wojskowej w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt 1
ustawy  z  dnia  11  września  2003  r.  o  służbie  wojskowej  żołnierzy  zawodowych  (Dz.  U.  
z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.2)), organ gminy informuje niezwłocznie właściwego komendanta terenowej
jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej o miejscu, terminie oraz o przewidywanej liczbie uczestników
zgromadzenia.
6. Organ gminy informuje niezwłocznie podmioty, o których mowa w ust. 1–5, o zmianie miejsca lub terminu
organizowanego zgromadzenia albo o wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia.

Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Art. 6. 1. W rozumieniu ustawy następujące określenia oznaczają:
1. ….
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o: 



1)  jednostce  wojskowej  –  należy  przez  to  rozumieć  jednostkę  organizacyjną  Sił  Zbrojnych  funkcjonującą  
na podstawie nadanego przez Ministra Obrony Narodowej etatu określającego jej strukturę wewnętrzną, liczbę,
rodzaje i rangę wszystkich stanowisk służbowych występujących w tej jednostce, jak również liczbę i rodzaje
uzbrojenia,  środków  transportu  i  innego  wyposażenia  należnego  jednostce,  oraz  posługującą  się  pieczęcią
urzędową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą (numerem) jednostki, a także jednostkę organizacyjną
podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną, przedsiębiorstwo państwowe, dla którego
jest on organem założycielskim, oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;


