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Karta Informacyjna   

Nr ID 
13/EKS/3  Nazwa sprawy: Zawiadomienie o organizowaniu imprez artystycznych i rozrywkowych  

 
I. Podstawa Prawna 
Art. 34-36 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(t.j. Dz.U. Nr 13 z 2001r. poz. 123 z późn. zm.) 

 

II. Wymagane wnioski 

Zawiadomienie podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową powinno zawierać:  
- imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i 
adres do korespondencji,  
- rodzaj i charakter imprezy,  
- miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,  
- planowane (w zależności od rodzaju imprezy) środki zapewniające bezpieczeństwo uczestników, 
UWAGA 
- zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym 
terminem jej rozpoczęcia,  
- imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane cyklicznie nie rzadziej niż 2 razy w roku przez 
te same podmioty w tych samych pomieszczeniach, obiektach i miejscach do tego dostosowanych 
wymagają jednorazowego zawiadomienia organu gminy,  
- w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zawiadamiający (organizator) zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w kancelarii. 

 

III. Wymagane załączniki 
organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia do zawiadomienia oryginały 
zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu wymagań przewidzianych prawem dot. 
pomieszczenia, obiektu lub miejsca, w którym odbywa się impreza artystyczna lub rozrywkowa, a 
także urządzeń technicznych używanych przy jej organizowaniu lub w trakcie jej odbywania. 

 IV. Dokumenty do wglądu 
nie dotyczy 

 

V. Opłaty 
Opłata skarbowa 5,00 zł za wniosek oraz 0,50 zł za każdy załącznik w formie znaczków skarbowych 
naklejonych na wniosku, (znaczki skarbowe do nabycia w referacie Finansowo-Budżetowym II budynek, I 
piętro).  

 
VI. Termin załatwienia sprawy 
W terminie do 14 dni od złożenia zawiadomienia, nie później niż 10 dni przed planowanym terminem 
rozpoczęcia imprezy. 

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miasta w Pszowie – Referat Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miasta Pszów II budynek, II piętro, w pn, wt, czw od 7.30 do 15.30, śr od 7.30 do 17.00, pt od 7.30 do 
14.00  

 
VIII. Jednostka odpowiedzialna 

Pan kierownik Czyż Stanisław - Referat Promocji, Środków Pomocowych, Edukacji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Pszów II budynek, II piętro tel. 4558913 wew. 158 fax. 4558636 

 

IX. Tryb odwoławczy 
Od wydanej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć 
w kancelarii.  



 X. Opłaty za odwołanie 
nie dotyczy 

 


