URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla
www.nekla.eu, nekla@gminanekla.pl
tel. +48 61 43-86-011 faks +48 61 43-86-490

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – druk wniosku NU-03-01
Druki do pobrania:
 w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, parter, pokój nr 7
 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, parter
 na stronie internetowej Miasta i Gminy Nekla www.nekla.eu
Dopuszcza się złożenie zawiadomienia na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie.
Do wniosku należy załączyć dokumenty zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla
Złożenie dokumentów:
- parter, pokój nr 7 lub,
- parter, sekretariat
Tel. +48 61 43-86-011, +48 61 43-73-178
Godziny obsługi klientów: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:00

TERMIN i SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator winien złożyć wniosek nie później niż na 30 dni przed
planowanym terminem jej rozpoczęcia, natomiast opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2, niezwłocznie,
jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.
2.
3.

Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek.
Dołącz do wniosku wymagane załączniki.
Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu (parter)lub w pokoju nr 7.

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym
terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

OPŁATY
Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej przysługuje odwołanie do
samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

DODATKOWE INFORMACJE
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2139).
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