
 

 

 

KARTA USŁUG 
URZĄD GMINY KOMORNIKI 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985 
e-mail.: sekretariat@komorniki.pl www.komorniki.pl 

PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ NA TERENIE GMINY KOMORNIKI 

Nazwa wydziału: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  

Osoba odpowiedzialna: Kinga Torkowska, pok. nr 117, tel.: 61 8100 646, a.wojciechowska@komorniki.pl  

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej  wraz 
z następującymi załącznikami:  
1.Opinią Komendanta Powiatowego Policji. 
2.Opinią Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 
3.Opinią Kierownika Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 
4.Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
UWAGA!  
Opinie ww. organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem 
rozpoczęcia imprezy masowej. 
5.Graficznym planem obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza 
masowa wraz z jego opisem zawierającym: 
- 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. 
6.Regulaminem obiektu lub terenu, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go 
uczestnikom imprezy masowej. 
7.Programem i regulaminem imprezy, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go 
uczestnikom imprezy masowej. 
8.Terminarzem imprez masowych w przypadku imprez masowych odbywających się 
cyklicznie. 
9.Informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia 
służby porządkowej oraz służby informacyjnej. 
10.Informacją o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej. 
11.Informacją o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego. 
12.Informacją  o 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. 
13.Pisemną instrukcją określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej. 
14.Pisemną instrukcją postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego 



miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej. 
15. Informacją o zainstalowaniu na imprezie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 
16.Warunkami łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu 
imprezy masowej. 
17. Informacją o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie 
masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka. 
18.Polisą ubezpieczeniową (od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone 
uczestnikom imprezy, na którą wstęp jest odpłatny). 

Opłaty: Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 
82 zł. 

Termin odpowiedzi: Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do miesiąca 
od daty złożenia wniosku, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem 
przeprowadzenia imprezy. 

Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta 
Gminy Komorniki w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. 
z 2009 r. nr 62, poz. 504 z póżn. zm.) . 

2. Ustawa z dnia 6 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., nr 255, 
poz. 1635 z późn. zm.). 

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

Uwagi: 

W celu przeprowadzenia j imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed 
planowanym terminem jej rozpoczęcia, występuje do organu z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
Impreza masowa, to zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych: 

1. Impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć : 
a) na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie 

umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej na których liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej, wynosi nie mnie niż 1000; 

b) w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy, 
w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 500. 

2. Impreza mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury 
fizycznej, organizowana na: 

a) stadionie lub innym obiekcie niebędącym budynkiem, na którym liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób ustalona zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony 
przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub 
innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej- nie mniej 
niż 300; 

b) terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba 
udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. 
3.Mecz piłki nożnej - impreza sportowa mającą na celu współzawodnictwo 
w dyscyplinie piłki nożnej, organizowaną na stadionie lub w innym obiekcie 
sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, 
ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi 
ochrony przeciwpożarowej , wynosi nie mniej niż 1000. 



Nie są imprezami masowymi, w rozumieniu ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, 
operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury 
i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy 
sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy 
organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy 
rekreacyjne. 

 


