
                 Gmina 
          Mszana Dolna 

 

Karta usług 
Ewidencja ludności, dowody osobiste 

Urząd Gminy Mszana Dolna 

 
UZYSKANIE POZWOLENIA NA ORGANIZACJĘ IMPREZY MASOWEJ 

Wersja 4 
Kategoria spraw Ewidencja ludności, dowody osobiste 
Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Bogumiła Chalcarz - Inspektor 
 I Piętro pok. Nr 29 
tel: 18 3310009 wew. 128 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
Sekretariat Urzędu Gminy - I piętro pok. Nr 32 lub pok. Nr 29 
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl 
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; 
złożony nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej 
rozpoczęcia. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty; 
Ø opinię właściwego miejscowo: Komendanta powiatowego ( rejonowego, 
miejskiego) Policji i Komendanta powiatowego ( miejskiego) Państwowej 
Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i 
państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o 
niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy 
masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o 
przewidywanych zagrożeniach; 
Ø opinię właściwego miejscowo inspektora sanitarnego, 
Ø plan obiektu lub terenu, na którym odbędzie się impreza zawierający: 
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg 
ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, 
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpania wody do picia 
i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy 
wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na 
bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, 
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na 
imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o 
rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, 
Ø regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go 
uczestnikom imprezy, 
Ø program i regulamin imprezy, ewentualnie terminarz imprez masowych 
odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad 
wraz z informacją o sposobie ich udostępniania uczestnikom imprezy, 
Ø informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie 
impreza będzie zorganizowana, 
Ø informację o ewentualnych zagrożeniach porządku publicznego, w tym 
informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o 
podwyższonym ryzyku, a także informację o: liczbie osób, które mogą być 
obecne na imprezie masowej, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu 
i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej: ( w odniesieniu 
do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik – co najmniej 10 
porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 
1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za 
imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 
porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i 
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co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób) 
 
Ø informację o sposobie reprezentującej organizatora odpowiedzialnej za 
zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie – kierowniku 
ds. bezpieczeństwa. 
Ø pisemną instrukcję określającą zadania dla służb porządkowych oraz 
warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu 
imprezy, 
Ø szczegółowe zasady postępowania w przypadku pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia, 
Ø informację o zainstalowanych urządzeniach do monitoringu publiczności, 
Ø polisę ubezpieczeniową, 
Ø umowę lub inny dokument uprawniający do zorganizowania imprezy na 
danym terenie lub obiekcie. 
 

Informacje o 
opłatach 

Opłata za zezwolenie wynosi 82 zł. 
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia. 
Opłatę skarbową można opłacać gotówką: w kasie Urzędu Gminy Mszana 
Dolna, I Piętro pok. Nr 27 lub na rachunek bankowy: 
48 8808 0006 0010 0000 1690 0033 

Obowiązujące 
terminy 

Wójt Gminy Mszana Dolna wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy 
masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia 
wniosku przez organizatora imprezy. 

Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem organu wydającego 
zezwolenia w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 

Dodatkowe 
informacje 

Uwagi: 
 

1. W przypadku imprezy cyklicznej przeprowadzanej przez tego samego 
organizatora, w tych samych obiektach przewiduje się uproszczony tryb 
wydawania zezwolenia tj. wydanie zezwolenia (jednej decyzji) na kilka 
imprez wg określonego terminarza. 

2. Organizator imprezy ma obowiązek ubezpieczenia się od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy, 
na którą wstęp jest odpłatny. 

3. W przypadku nie dotrzymania 30 dniowego terminu na złożenie wniosku 
przed planowaną imprezą oraz braku niezbędnych dokumentów, które 
należy dołączyć do wniosku – Wójt ma obowiązek odmówić wydania 
zezwolenia (art. 29 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy). 

 
Podstawy prawne/ 
procedury Art. 24-30 ustawy z dnia 12 października 2011r. o zmianie ustawy o 

bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 
2011r. , Nr 217, poz. 1280.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 
1635 ze zm.) 
 


