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ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 

Podstawa prawna 
� Art. 24 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 
masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009 r.) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 

Wymagane  
dokumenty  

� Wniosek (dostępny na stanowisku pracy) o wydanie zezwolenia na 
przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami: 
- graficzny plan obiektu na którym ma być przeprowadzona impreza 
masowa wraz z jego opisem 
- instrukcję postępowania w przypadku powstanie pożaru lub innego 
miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej 
- terminarz (od dnia do dnia, godziny, przewidywaną liczbę uczestników 
imprezy) oraz program imprezy 

� Informację o: liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, 
przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
liczbie organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia 
służby porządkowej oraz służby informacyjnej 

� Osobie wyznaczonej na kierownika d/s bezpieczeństwa w tym jego dane ( 
pesel ) nr i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla 
kierowników d/s bezpieczeństwa imprez masowych. 

� Informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w 
imprezie masowej 

� Informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk. 
Nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej 
dołącza opinię Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz 
Pogotowia Ratunkowego 

� Polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej 

Opłaty  

 
� 82 zł - Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami) 
 

Termin załatwienia 
sprawy   

Nie wcześniej niż 30 dni od złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Przemyślu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w 
terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia  

Komórka  
odpowiedzialna  

Stanowisko d/s działalności gospodarczej, promocji  Miasta i Gminy ochrony 
zdrowia, kultury oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Urszula Lech-Inglot 
pok. Nr 22 tel. 642 31 42  wew. 20 
 



Inne informacje  

Imprezy masowe to: 
Impreza masowo – artystyczno – rozrywkowa   o charakterze 
artystycznym lub rozrywkowym  
- na stadionie lub innym terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy,  
  liczba udostępnionych miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000: 
- w hali sportowej lub innym budynku nie mniej niż 500  
Impreza sportowa (współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie 
kultury fizycznej) 
- stadion lub w innym miejscu liczba udostępnionych miejsc nie mniej niż 
1000 
- a w przypadku hali sportowej lub innym budynku nie mniej niż 300 
Mecz piłki nożnej (współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej) 
organizowaną na stadionie liczba udostępnionych miejsc wynosi nie mniej niż 
1000 

Opracował: Urszula Lech-Inglot – podinspektor – 16.07.2012 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy – 16.07.2012 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 16.07.2012 r. 

 


