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Nazwa karty usługi (sprawy) 

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej 

I. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – (link do wniosku); 
2. Załączniki:  

 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. 

 Opinia o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, 

zastrzeżone do  technicznych obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach, wydane 

przez właściwych miejscowo: 

     - Komendanta Powiatowego Policji; 

                   - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; 

                   - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

                   - Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego. 

 Instrukcja w przypadku powstania pożaru lub innego mniejszego zagrożenia w miejscu i w czasie 

imprezy masowej. 

 Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go 

uczestnikom imprezy masowej. 

 Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom 

imprezy masowej. 

 Pisemna instrukcję określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej. 

 Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej. 

 Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku 

imprez masowych organizowanych cyklicznie. 

 Informacja o: 

                   - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej; 

                   - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

http://www.sokolowpodl.pl/


   

     - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby 

porządkowej oraz służby informacyjnej; 

     - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: 

imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla 

kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej 

podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony 

fizycznej drugiego stopnia; 

     - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku 

meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka; 

                   - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk. 

 Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub 

spożywane napoje alkoholowe.* 

 
II. Opłaty: 

 
III. Termin załatwienia sprawy: 
Zezwolenie wydawane jest w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia 
imprezy masowej. 
 
IV. Sposób załatwienia sprawy: 
Przesłanie pocztą lub odbiór osobisty. 
 
V. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny: 
Podinspektor Piotr Błoński Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.  
 
VI. Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sokołowa Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
VII. Działamy na podstawie prawa: 

1. Art. 24-30 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, 
poz. 504 z późn. zm.); 

2. Część III pkt. 44 ppkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, 
poz. 1071 z późn. zm.). 

 
VIII. Miejsce składania wniosku: 

 
 
 
 
 

Opłata skarbowa – 82 zł. – obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia. 
(Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miasta lub przelewem albo przekazem 
pocztowym na rachunek bankowy Miasta Sokołów Podlaski, nr konta: 84124027151111000032726046). 

1. Wniosek wraz z załącznikami może być złożony pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta 
Sokołów Podlaski - ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski, wniesiony ustnie do protokołu, 
przesłany pocztą lub za pomocą telefaxu, a także przez skrzynkę podawczą Elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl. 

2. Wniosek poświadczony bezpiecznym podpisem elektronicznym może być też złożony pocztą 
elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl 

http://epuap.gov.pl/
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IX. Osoba do kontaktu: 
podinsp. Piotr Błoński tel: 25 781-75-06 lub 43; p.blonski@sokolowpodl.pl  
 
 
X. Uwagi: 

 * zgodnie z art. 8a ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, na imprezie masowej 
z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie 
i spożywanie napojów alkoholowych zaw. nie więcej niż 3,5% alkoholu. 

 Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator składa nie 
później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. 
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