KARTA USŁUGI
Uzyskanie zezwolenia na organizację imprezy masowej
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyjna:

OC.5310
Data zatwierdzenia:
12.11.2014r.

Stanowisko ds. OC, OSP, Zarządzania Kryzysowego, Spraw
obronnych

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

tel i fax: 44 725-67-57; 44 714-58-40

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 poz. 611)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z późn. zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, który powinien zawierać:
Nazwę organizatora,
Nazwę imprezy masowej,
Miejsce jej przeprowadzenia,
Datę oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia,
Informacje o organizatorze (wraz z adresem i telefonem),
Nazwisko i dane osoby reprezentującej organizatora,
Opinie właściwych miejscowo komendantów (miejskich) Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego
inspektora sanitarnego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków
potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu
oraz o przewidywanych zagrożeniach,
Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego
opisem, zawierający:
Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów ratowniczych i Policji;
Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do picia i celów
przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i
energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników obiektu lub terenu;
Informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich
według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.
Instrukcje postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w
czasie imprezy masowej,
Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych w przypadku
imprez organizowanych cyklicznie,
Informacje o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidzianych zagrożeniach
bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie
rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie bezpieczeństwa osób uczestniczących w
imprezie masowej.
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OPŁATY

Wniosek oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlega opłacie.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej należy złożyć nie później niż
na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
Zezwolenie lub odmowa na przeprowadzenie imprezy masowej wydana jest w terminie co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej. Postępowanie
kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Stanowisko ds. OC, OSP, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – pokój 109 (I piętro) oraz
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
W poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00
We wtorki w godz. 8.00-17.00
W piątki w godz. 8.00-15.00
OSOBY DO KONTAKTU

Sylwia Amrozik pok. Nr 109 tel. 44 725 67 57
DOKUMENT WYJŚCIOWY

Decyzja administracyjna.
TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji Burmistrza służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie
14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Koluszek.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Imprezami masowymi są:
1. masowe imprezy artystyczno – rozrywkowe – należy przez to rozumieć imprezy o
charakterze artystycznym lub rozrywkowym, które mają się odbyć;
a) Na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym
przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez
organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000;
b) W hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy
masowej, w którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób,
ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi
ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500.
2. Masowe imprezy sportowe – należy przez to rozumieć imprezy masowe mające na celu
współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowane na:
a) Stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi
nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego
przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300;
b) Terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000;
c) Mecze piłki nożnej – należy przez to rozumieć masowe imprezy sportowe mające na
celu współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, organizowane na stadionie lub
innym obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora
miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami
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dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000.
Imprezami masowymi nie są:
1. Imprezy organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,
bibliotekach, domach kultury galeriach sztuki lub innych podobnych obiektach,
2. Imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i
placówkami,
3. Imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
4. Imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych,
5. Imprezy sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępne i nieodpłatne,
organizowane na terenie otwartym,
6. Imprezy zamknięte organizowane przez pracodawców dla ich pracowników – jeżeli rodzaj imprezy
odpowiada przeznaczeniu obiektu lub terenu, gdzie ma się ona odbyć.
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