
 
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW  

47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 
tel. 77/ 4801460 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 
 

WYDAWANIE ZEZWOLE Ń NA ORGANIZACJE  
   IMPREZ MASOWYCH  
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
 
1. Urząd Gminy w Polskiej  Cerekwi – samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych, ochrony 

p.poż., kultury fizycznej. 
2. II-gie piętro 
3. Pokój nr 22 
4. Telefon /77/ 4801465 
 
WYMAGANE DOKUMENTY : 
 
1. Organizator musi zgłosić wójtowi chęć zorganizowania imprezy masowej. Musi to uczynić 

najpóźniej 30 dni przed datą planowanej imprezy. W zgłoszeniu musi być wniosek o 
wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (załącznik).  

2. Do wniosku należy załączyć szereg dokumentów: 

a/ Opinie właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Policji , 

b/ Opinię właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, 

c/ Opinię właściwego miejscowo dysponenta ratownictwa medycznego, 

d/ Opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego, 

e/ Graficzny plan obiektu , 

f/  Regulamin obiektu, 

g/  Program i regulamin imprezy masowej, 

h/  Informację o prognozowanej liczbie osób uczestniczącej w imprezie, 

i/   Polisę ubezpieczeniową 

j/    Informację dotyczącą ochrony, planu ewakuacji oraz osoby odpowiedzialnej za porządek i   
      bezpieczeństwo.  
 
OPŁATY :  

1. Opłata skarbowa od zezwolenia – 82,00.zł.  
2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

lub prokury – 17,00 zł. 
3. Zapłaty opłaty skarbowej płatne na kwit  w kasie Urzędu lub przelewem na konto 

Urzędu w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu / Oddział w 
Polskiej Cerekwi , nr 03 8882 1016 2002 0000 2408 0001 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
        W terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy  
         masowej. 



 
 
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAWCZY: 
Decyzję,  można odebrać osobiście na stanowisku pracownika załatwiającego sprawę w pokoju 
nr 22 lub zostanie wysłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres 
wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z 
kodeksem postępowania administracyjnego 
 

UWAGI : brak 
 
PODSTAWA PRAWNA : 

1. Ustawa z 20 marca 2009  r. o bezpieczeństwie imprez masowych / tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. 
zm./ – art. 24 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej/ tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm. / – 
(załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – część III, pkt 44 – „Wykazu przedmiotów opłaty 
skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia”) 

 
 
 

OPRACOWAŁ:                                                          SPRAWDZIŁ:                                 ZATWIERDZIŁ : 
........................................                                   ..............................................                   .................................... 
data i podpis                                                                data i podpis                                         data i podpis 
 
 
Karta nr ..../..... 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


