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ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ  

 
 

ORGAN WŁAŚCIWY DO REALIZACJI USŁUGI  
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla  

 

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ  
Referat Spraw Obywatelskich 

 

PODSTAWA PRAWNA  
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2171). Ustawa z 

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1546 z późn. zm.). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY  
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wraz z załącznikami wyszczególnionymi 

we wniosku – druk wniosku NU-03-01 

 

CZAS REALIZACJI  

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. 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. 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku, a dowód zapłaty stanowi załącznik 

do wniosku. 

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w postępowaniu o wydanie zezwolenia na 

przeprowadzenie imprezy masowej powstaje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł. 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu, a dowód zapłaty stanowi 

załącznik do wniosku. 

 

NUMER KONTA  
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy: 

Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul.Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Nr rachunku 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 

 

TYTUŁ WPŁATY  
Opłaty winny być wnoszone z zaznaczeniem ("tytułem") "Impreza masowa [nazwa imprezy]". 

 

TRYB ODWOŁAWCZY  

Od decyzji organu, o której mowa w art.29 i w art.32 wyżej wymienionej ustawy, przysługuje 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, al. Niepodległości 

16/18, 61-713 Poznań, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. 
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ETAPY REALIZACJI USŁUGI  
1. Pobierz i wypełnij wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu (parter) lub w pokoju nr 7. 

 

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

 

Kontrola bezpieczeństwa imprezy masowej: 
W trakcie odbywania się imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Poznania, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami wydanymi w zezwoleniu. 

W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w 

zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Prezydenta Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, 

nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności. 

Przepisy karne: 
Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w 

zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi, podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek 

dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 58, ust. 1 ustawy 

o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2171). 

 

 

KONTAKT  
Urzędu Miasta i Gminy Nekla,  ul .Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

parter, pokój nr 7, 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 

 

 


