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Obowiązki organizatora zgromadzenia

Art. 22. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwego centrum
zarządzania kryzysowego
1. Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 stosowanie w sprawach zgromadzeń postępowania uproszczonego,
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 obowiązki informacyjne organu gminy po otrzymaniu
zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia odpowiednio.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.
4. Organ gminy udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerze telefonu oraz
adresie poczty elektronicznej, na które kieruje się zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1. Wojewoda udostępnia na stronie
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o numerach telefonów oraz adresach poczty elektronicznej, na
które kieruje się zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, na obszarze województwa.
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.

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w przypadku gdy w danej gminie nie zostało utworzone
gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, przyjmuje:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
na numer telefaksu: 42 664 14 01
lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

Zawiadomienia o zgromadzeniach, o których mowa w art. 21 ww. ustawy, przyjęte przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego
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