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Czernica dn. .....................................

Nazwa i adres organizatora imprezy

Wójt Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 106 poz. 680) z
późniejszymi zmianami, uprzejmie wnoszę o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej tj.
..................................................................................................................................................................................... .........
....................................................................................................... w dniach ................................................. w
......................................... ul. ......................................................................................................................................
Liczba miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie organizowana wynosi ..............................
Przewidywana maksymalna liczba uczestników imprezy szacowana jest na ok. ............................................ osób.
Przedmiotowa impreza ( należy / nie należy )* do imprezy o podwyższonym ryzyku.
*(niewłaściwe skreślić)

Osobą reprezentującą organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy jest
(kierownik ds. bezpieczeństwa ) Pan/i ....................................................................................
Na obiekcie ( będą / nie będą )* zainstalowane urządzenia utrwalające przebieg imprezy.
Do podania dołączam:
1. Opinie właściwych miejscowo:
a) Komendanta Powiatowego Policji
b) Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej
c) Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach
d) Państwowego Inspektora Sanitarnego
2. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

a. Oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla
pojazdów służb ratowniczych,

b. Oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych
oraz punktów informacyjnych,

c. Oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej
oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d. Informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów
regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych, odbywających się według
ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom
imprezy masowej
informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb:
porządkowej i informacyjnej;
pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami
biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
polisę ubezpieczeniową (dot. imprez na które wstęp jest odpłatny)
informację o zainstalowanych urządzeniach utrwalających przebieg imprezy, rejestrujących obraz i dźwięk.

................................................................
pieczątka i podpis organizatora

Zgodnie z pkt 1 częścią I szczegółowego wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz
zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 9 września o płacie skarbowej (DZ.U. 86.960
z póź. zm.) należy na wniosku uiścić opłatę skarbową w wysokości 5,00 zł. + 0,50 zł za każdy
załącznik do wniosku.
Zgodnie z art. 1 ust. D ustawy z dnia 9 września o opłacie skarbowej (DZ.U.86.960 z póź. zm.) zezwolenia podlegają 76 zł, zgodnie z pkt
44.2 część IV szczegółowego wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 9 września o
opłacie skarbowej (DZ.U.86.960 z póź. zm.).

