
 

                        
 

          Złoczew, dn. ……………………………                           
         
 

             

Burmistrz Miasta Złoczewa   
 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze zorganizowania plenerowej imprezy/wydarzenia  na terenie Miasta i Gminy Złoczew 

nie będącej imprezą masową w myśl ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.  

 
 

 

1. Nazwa imprezy: 

............................................................................................................................................................. 

2. Termin, czas trwania /Od chwili udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy do chwili 
opuszczenia przez nich tego obiektu./ 
 

1) data: ………………………………………………….…. 

2) czas trwania imprezy od ...........................   do ................................................................................ 

3. Lokalizacja: .......................................................................................................................................... 

4. Szacowana ilość uczestników: 

........................................................................................................................................................... 

5. Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy, tel. kontaktowy: 

........................................................................................................................................................... 

6. Osoba odpowiedzialna za zabezpieczenie porządkowo – ochronne imprezy: 

.............................................................................................................................................................. 

7. Określenia planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa  i sposób zabezpieczenia 

imprezy................................................................................................................................................. 

8. Opis imprezy: 

    ............................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 



 

                        
 

 

9. Oświadczam, że pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których ma się odbyć impreza oraz urządzenia 
techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie  ich odbywania odpowiadają wymaganiom 
przewidzianym prawem. 
10. Oświadczam, że właściciel pomieszczenia, obiektu lub miejsca, w których ma się odbyć zgłaszana 
impreza wyraził zgodę na jej zorganizowanie. 
11. Oświadczam, że zapewnię bezpieczeństwo dla wszystkich uczestników imprezy, ponoszę pełną 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników oraz wszelkie zniszczenia i dewastacje w miejscu 
organizowanej imprezy. Ponoszę odpowiedzialność materialną za powstałe straty 
12. Oświadczam, że zapewnię porządek na imprezie (pojemniki na śmieci, toalety przenośne, 
niezbędną ochrona, powiadomienie służ porządkowych i ratunkowych,...) 
13. Oświadczam, że znane są mi przepisy Rozdziału 4 „Organizowanie imprez artystycznych i 
rozrywkowych” (art. 34-37) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1983.) oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2016, poz. 487 z późn.zm) 
14. Oświadczam, że powiadomione zostały o organizowanej imprezie następujące organy: 
 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

…......…........................................................ 
Data, pieczęć i podpis organizatora imprezy 

 
   
 
 

Organizując imprezę na terenie Miasta Złoczewa, należy powiadomić Urząd Miejski w Złoczewie  nie później niż 
30 dni przed terminem jej organizacji. 
 
W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia, bezpieczeństwa uczestników imprezy lub środowiska naturalnego i 
mienia publicznego, Burmistrz Miasta Złoczewa  może wydać decyzję administracyjną o zakazie przeprowadzenia 
imprezy. 
Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy 
ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem, 
dlatego organ samorządu terytorialnego może zażądać załączenia zaświadczenia właściwego organu o spełnieniu 
tych wymaga. 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096.) 

Ustawa z dnia 25. 10.1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1983) 

Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870) 

Ustawa z dnia 26.10. 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.  Dz. U. z 2016, 
poz. 487 z późn.zm 

 


