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1. Nazwa sprawy  

Uzyskanie decyzji na organizację imprezy masowej 

 

2. Miejsce załatwienia sprawy  

Urząd Miejski w Lipianach – Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów – 

pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00, e-mail umig@lipiany.pl 

 

3. Podstawa prawna  

Art. 24 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1160) 

 

4. Wymagane dokumenty 

 

1) Wypełniony wniosek złożony: 

nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy a w wyjątkowych 

i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej 

wynika z przyczyn nagłych nie później niż na 14 dni. 

 

2) Załączniki określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych: 

   - w art. 8 a i art. 25 ust. 2 - składane wraz z wypełnionym wnioskiem; 

   - w art. 26 ust. 2 i 3 - w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed planowanym      

terminem rozpoczęcia imprezy  lub w trybie przyśpieszonym -niezwłocznie. 

   - w art. 27 ustawy - na żądanie organu. 

 

3) W przypadku imprezy masowej połączonej z pokazem pirotechnicznym - dokumentację 

organizacyjno - techniczną pokazu zgodnie z § 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie prowadzenia pracy z użyciem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenu (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 42 poz. 216) - w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed planowanym terminem 

przeprowadzenia imprezy. 

 

5. Opłata  

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeprowadzeniu imprezy masowej w kwocie 82,00 zł.  

należy dokonać z chwilą złożenia wniosku.   

 

5. Termin i sposób  załatwienia 

 

Wniosek winien być złożony na 30 dni przed planowaną imprezą masową. Termin ten może 

zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności 

gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter 
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imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym 

tego obiektu. W przypadku złożenia wniosku 14 dni przed planowanym terminem imprezy 

masowej opinie o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz Instrukcja postępowania  

w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie 

imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, w pozostałych przypadkach 

w terminie min. 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej. 

Wydanie decyzji następuje nie później niż 7 dni przed planowaną imprezą. 

 

6. Tryb odwoławczy 

Od decyzji Burmistrza Lipian przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Termin rozpatrzenia odwołania 

w ciągu 4 dni od dnia jego wniesienia. 

 

7. Informacje dodatkowe 

 

art. 58 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych:  

 1. Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie  

z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadzają wbrew wydanemu zakazowi, 

podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

2. Kto, organizując imprezę masową, nie zachowuje wymogów i warunków bezpieczeństwa 

określonych w art. 5 ust. 2 lub w art. 6 ust. 1, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek 

dziennych. 

 

 

 

8. Załączniki  

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
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