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Nazwa usługi: zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno – rozrywkowej,
masowej imprezy sportowej
Wymagane dokumenty:
Wniosek – na załączonym formularzu – wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej.
Załączniki do wniosku (obowiązkowo)
Wniosek można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta, pok. 01 lub ze strony internetowej
http://bip.starogard.pl
Termin realizacji usługi: wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej
7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej
Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 82 zł.
W przypadku załączonej kopii pełnomocnictwa, należy uiścić dodatkową opłatę w wysokości 17 zł
Pobór opłaty w Urzędzie Miasta od poniedziałku do piątku w godz.7.30 – 17.00 pok.02 lub wpłata
na rachunek Urzędu: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim 94 8340 0001 1400 2000 0001
Miejsce w którym należy złożyć dokumenty
Urząd Miasta Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, Biuro Obsługi Klienta, pok.01 w godzinach pracy
urzędu
Odpowiedzialny za realizację usługi
Komendant Straży Miejskiej, pokój nr 020 A
Tel. (058) 530-60-64, e-mail straz.miejska@um.starogard.pl
Sposób realizacji usługi:
Wydanie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu
wydającego decyzję (w przypadku złożenia odwołania osobiście powinno ono być złożone
w Biurze Obsługi Klienta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.
Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopad 2006r. o opłacie skarbowej
Uwagi:
Organizator imprezy masowej artystyczno – rozrywkowej oraz masowej imprezy sportowej jest
obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno – rozrywkowej oraz masowej
imprezy sportowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Opinie Komendanta Policji, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Kierownika Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego i Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w
przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy
masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni przed
terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
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Krystyna Kwidzińska – Kulas
29.08.2012

Jarosław Cysarczyk
29.08.2012

Zbigniew Toporowski
29.08.2012

