
                                                                                                                                 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE 

Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn 
tel. (84) 68-21-095 w.320, fax (84) 68-21-030,

email: um@szczebrzeszyn.pl
 Wydanie z dnia 15.10.2019 r.

NUMER

   RSO – 17

NAZWA
Wydanie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

REFERAT

RSO

Podstawa prawna: art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009  r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1870), Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
2. Załączniki:

 graficzny plan obiektu /terenu/ na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego 
opisem, zawierający wszystkie dane wymagane ustawą, 

  instrukcję postępowania w przypadku powstaniu pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 
 Informacje o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, o przewidywanych zagrożeniach 

bezpieczeństwa i porządku  publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie 
rozmieszczenia służby porządkowej  oraz służby informacyjnej, 

 informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z danymi 
określonymi w art. 26 ust.1 pkt 5 w/wym. ustawy, 

 informację dot. zainstalowanych /bądź nie zainstalowanych/ urządzeniach rejestrujących obraz i 
dźwięk, o których mowa w art. 11 w/wym. ustawy,

  informacji o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub 
spożywane napoje alkoholowe /dotyczy imprez na których odbywać się będzie sprzedaż, podawanie
i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5 % alkoholu/,

 opinie opisane w art. 26 ust. 3 w/wym. Ustawy: Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu, 
Komendanta Miejskiego PSP, Dyrektora Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i 
Transportu Sanitarnego w Zamościu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Zamościu

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji, 

Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji : 
 kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art.27 pkt 1 w/w/ ustawy, 
 dokumentów poświadczających spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o których 

mowa w art. 53 ust. 1 
 terminarza rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku 

imprez masowych organizowanych cyklicznie (dot. organizatorów meczów piłki nożnej), 
 informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w 

przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka, 
 oświadczenia o spełnieniu wymogów w zakresie wyposażenia obiektu wykorzystywanego do 

organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne ze sobą elektroniczne systemy służące do: 
identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i czasie trwania meczu piłki 
nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc i weryfikacji informacji /dotyczy organizatora meczu 
piłki nożnej/, 

 innych dokumentów wymaganych ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych.

OPŁATY  :
Przed  wydaniem decyzji  wnioskujący  obowiązany  jest  wnieść  opłatę  skarbową  w  kwocie  82  zł.  Kwotę  opłaty
skarbowej  należy  wpłacić  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Szczebrzeszynie:  BS  w  Szczebrzeszynie
13 9632 0006 2001 0000 0358 0001 lub w kasie UM w Szczebrzeszynie. 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Burmistrz Szczebrzeszyna wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed 
planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Obywatelskich 

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem 
Burmistrza Szczebrzeszyna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie. 

http://www.szczecin.pl/boi/procedury/wzkiol/doc/wzkiol_2.doc


DODATKOWE INFORMACJE: 
1. Organizator imprezy obowiązany jest złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy 
masowej wraz z kompletnymi załącznikami nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. 
2. Opinie komendanta miejskiego Policji, komendanta miejskiego PSP, dysponenta zespołów ratownictwa 
medycznego, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy do wniosku dołączyć  niezwłocznie, jednak 
nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. 
4. Jeżeli w terminie 7 dni przed imprezą masową brak jest wszystkich dokumentów wymaganych ustawą Burmistrz 
Szczebrzeszyna wydaje decyzję o odmowie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
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