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KARTA INFORMACYJNA 
 

PRZYJĘCIE ZAWIADOMIENIA  O PLANOWANYM ZGROMADZENIU 

TRYB UPROSZCZONY 
Komórka odpowiedzialna: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi 

Osoba właściwa  
do załatwienia sprawy: 

Dyżurny operacyjny WCZK w Łodzi 

Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Telefon: 
tel.: (+48) 42 664-14-09, 42 664-14-10, 26 144-44-05 
fax: (+48) 42 664-14-01, 42 664-14-08 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 14 października 2015 roku Prawo o zgromadzeniach   
(t.j. Dz.U.2019 poz. 631) 

Forma wnoszenia podania: Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie 

będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w 

szczególności powodować zmiany w jego organizacji, może 

zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń. 

W powyższej sytuacji organizator zawiadamia Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Łodzi. 

Zawiadomienie powinno dotrzeć nie wcześniej niż 30 dni i nie później 

niż 2 dni przed planowaną datą przeprowadzenia zgromadzenia w 

jeden z niżej wymienionych sposobów: 

a) telefonicznie całodobowy telefon całodobowy: 987 
       tel.: (+48) 42 664-14-09, 
                       42 664-14-10,  
                       26 144-44-05 
       fax: (+48) 42 664-14-01,  
                       42 664-14-08 

c) na adres poczty elektronicznej:  wczk@lodz.uw.gov.pl 

Wymagane dokumenty: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego 
powinno zawierać: 

a)  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; 

b) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, 
przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników 
oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca 
zakończenia zgromadzenia; 

c)  ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się  
w trakcie zgromadzenia. 

Formularze do pobrania Brak 

Opłaty Brak 

Forma załatwienia sprawy: Zgłoszenie 

Termin załatwienia sprawy Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu 
zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu.  

Tryb odwoławczy: Brak 

Informacje dodatkowe: Prezydent Miasta Radomska 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 Miasta Radomska. 

Opracowano na dzień:  24.09.2020 r. 
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