
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-18

NAZWA
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy 

artystycznej lub rozrywkowej

REFERAT

RSO

Podstawa prawna: art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej, które powinno

     zawierać następujące dane:
 Imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę

i adres do korespondencji; 
 rodzaj i charakter imprezy;
 miejsce,  datę  godzinę  rozpoczęcia  imprezy,  planowany  czas  trwania,  przewidywaną  liczbę

uczestników; 
 określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników. 

2. Załączniki :
 Organ może żądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o spełnianiu

przez pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których planowane jest organizowanie zgłaszanej
imprezy  artystycznej  lub  rozrywkowej,  a  także  urządzeń  technicznych  używanych  przy  ich
organizowaniu lub w trakcie ich odbywania 

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Burmistrz Szczebrzeszyna wydaje ewentualną decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej ,
jeżeli zagraża ona życiu  lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy nie
zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub
rozrywkowej doręcza się podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 124 dni od dnia złożenia zawiadomienia , nie
później jednak niż  10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. 

 JEDNOSTKA  ODPOWIEDZIALNA: 
 Referat Spraw Obywatelskich
 
TRYB  ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie od decyzji  wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem
Burmistrza Szczebrzeszyna w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu
w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania . niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę  na odbycie
imprezy. Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania  doręcza się w terminie 3 dni. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Zawiadomienie  o  imprezie  powinno  być  złożone  nie  później  niż  30  dni  przed  planowanym  terminem  jej
rozpoczęcia. 
         

NUMER

RSO-18

NAZWA
Zawiadomienie  o zamiarze zorganizowania imprezy 

artystycznej lub rozrywkowej

REFERAT

RSO


	KARTA INFORMACYJNA
	URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE
	Plac Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn
	RSO-18
	TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
	RSO-18
	RSO





