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ZMIANY 02

NAZWA USŁUGI:

Decyzja w sprawie imprez masowych
PODSTAWA PRAWNA:
Na podstawie art. 24,29 ust. 1, art 30 ustawy z dnia 20.03.2009 r. - O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.
2013.611 jt)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:
1)

występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

2) zwraca się do właściwych 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;
3)

powiadamia właściwego miejscowo:

a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na
terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra
Obrony Narodowej.
2. Do wniosku organizator załącza:
1)
a)

dokumentację i informacje :
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 służb ratowniczych i Policji,
- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do 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,
- informacje 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;
b)

instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2;

c) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych
organizowanych cyklicznie;
d)

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;
e) (6) osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL - o
ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez
masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej;
f) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej
lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;
g)

informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11;
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h) informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 - w przypadku przeprowadzania imprezy
masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych
lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
i) harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego
obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
2)

program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

3)

regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

4)

pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5)

warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

3. Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży
Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa w ust. 1
pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
3. Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
1) kopii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.);
2)

dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 53 ust. 1;

3) pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów
Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej
jednostki.
4. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
przeprowadzenia imprezy masowej.
5. Zezwolenie zawiera:
1)

nazwę organizatora;

2)

określenie rodzaju imprezy masowej;

3)

nazwę imprezy masowej;

4)

warunki przeprowadzenia imprezy masowej, w tym:

a) miejsce jej przeprowadzenia,
b) czas jej rozpoczęcia i zakończenia,
c) maksymalną liczbę osób, które mogą w niej uczestniczyć,
d) liczbę członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej, ustaloną zgodnie z art. 6 ust. 2,
e) informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11.
6. Organ stwierdza w zezwoleniu, że jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka, w przypadku gdy wynika to z:
1)

informacji o przewidywanych zagrożeniach, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 4 lit. b;

2)

opinii komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji;

3)

wniosku podmiotu zarządzającego rozgrywkami.

7. Organ odmawia wydania zezwolenia w przypadku:
1)

niezłożenia przez organizatora opinii, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, i dokumentów, o których mowa w art. 26;

2)

niespełnienia przez organizatora obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 lub w art. 13 ust. 2.

8. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopię decyzji organ przekazuje
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz
wojewodzie.
9. Odwołanie organizatora od decyzji, o której mowa w ust. 5, nie wstrzymuje jej wykonania.
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OPŁATY:
za wydanie decyzji – 82 zł

TERMIN ODPOWIEDZI (ZAŁATWIENIA SPRAWY):
Do 7 dni

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn.

JEDNOSTKA ODPOWIADAJĄCA:
NAZWA REFERATU: REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 2, 11-400 KĘTRZYN
NR POKOJU:
18
KONTAKT:
TEL: (0 89) 751 24 74 wew. 18, FAX: (0 89) 751 27 46, e-mail: rrgg@gminaketrzyn.pl
GODZINY PRACY:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 700 - 1500

UWAGI:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

NOTATKI WŁASNE:

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI KARTY:
UWAGA!! Aktualność kart jest sprawdzana nie częściej niż raz na trzy miesiące.
Urząd Gminy Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, TEL: (0 89) 751 24 74,

FAX: (0 89) 751 27 46, e-mail: ketrzyn@zgwrp.org.pl
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