
 

 
                          

  

 
KARTA USŁUG  KU/BBZ/3, w.3 

  

Nazwa usługi / 
sprawy: 

Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej nie 
będącej imprezą masową 
 

Komórka 
organizacyjna: 

Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
 

Osoby prowadzące 
sprawę:  
 

Roman Filończuk 
Kierownik biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

225 
95 737 20 55 
rkw@slubice.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub 
rozrywkowej zawierające następujące dane: 
1)  imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub  
rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji, 
2)  nazwę imprezy, 
3)  planowany termin realizacji imprezy, miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, 
4) miejsce realizacji imprezy, 
5) rodzaj i charakter imprezy, 
6) przewidywaną liczbę  uczestników, 
7)  określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
uczestników. 
Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy 
artystyczne lub rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane przy ich 
organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom 
przewidzianym prawem, dlatego organ samorządu terytorialnego może 
zażądać załączenia do zawiadomienia zaświadczenia właściwego organu o 
spełnieniu tych wymagań. 
 

Opłaty: Nie pobiera się. 

Termin realizacji: 1. Zawiadomienie o imprezie kulturalnej organizator powinien złożyć nie 
później niż 30 dni  przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.  
2. Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna 
być dostarczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia 
złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym 
terminem rozpoczęcia imprezy. 
 

Tryb odwoławczy: Do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za 
pośrednictwem Burmistrza Słubic (odwołanie składa się w Obsłudze 
Interesanta) w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.  
 

Odbiór dokumentu: Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy może być odebrana osobiście 
lub doręczona za pośrednictwem poczty. 
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Informacje 
dodatkowe: 

Imprezy artystyczne i rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 
razy w roku przez te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, 
obiektach i miejscach do tego dostosowanych, wymagają jednorazowego 
zawiadomienia organu gminy. 
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej, 
w sytuacji gdy organizowana impreza zagraża zdrowiu lub życiu ludzi, 
moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy 
pomieszczenia, obiekty czy miejsca, w których planowana jest impreza, a 
także urządzenia techniczne używane przy jej organizowaniu, nie odpowiadają 
wymaganiom przewidzianym prawem. 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej  

Pliki do pobrania: Zawiadomienie o organizowaniu imprezy artystycznej lub rozrywkowej  nie 
będącej imprezą masową link 

Opracował (a): 
Imię i nazwisko 
Data:  
 

Zaktualizował (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 18.12.2019 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Imię i nazwisko 
Roman Filończuk 
Data: 18.12.2019 r. 
Podpis: 

 


