URZĄD MIASTA w Słupcy
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,

Numer karty:

www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

PRL-5

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie: 1

Warunki organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta Słupcy nie
będących imprezą masową w myśl ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

OPŁATY:

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego pok. 318, wew. 160.
promocja2@miasto.slupca.pl
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (teksy jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.
123 z późn. zm.)

Zawiadomienie o imprezie niemasowej

Brak

Biuro Obsługi Klienta

Organizator imprezy, nie później niż na 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczęcia imprezy, jest zobowiązany do powiadomienia
Burmistrza Miasta o planowanym przeprowadzeniu imprezy.
TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Ewentualna decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w
terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż
10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia, bezpieczeństwa uczestników imprezy lub środowiska naturalnego i mienia publicznego, Burmistrz Miasta może wydać decyzję administracyjną o niedopuszczeniu
imprezy lub przerwania jej w trakcie trwania.
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TRYB
ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczania.
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia
wniesienia odwołania. Nie wydanie decyzji w tym terminie oznacza
zgodę na odbycie imprezy.

INFORMACJE
DODATKOWE:

Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.
Organizację imprez niemasowych, artystycznych i rozrywkowych organizowanych przez podmioty prowadzące działalność kulturalną poza
stałą siedzibą reguluje ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Na podstawie art. 34 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, podmioty prowadzące działalność kulturalną organizując imprezy artystyczne lub rozrywkowe poza swoją stałą siedzibą albo
w sposób objazdowy są zobowiązane nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy zawiadomić o tym organ
gminy właściwy ze względu na miejsce imprezy.
Zawiadomienie winno zawierać dane o imprezie, a w szczególności:
a) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę, telefon i adres do korespondencji,
b) rodzaj i charakter imprezy,
c) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia i planowany czas trwania imprezy,
d) przewidywaną liczbę uczestników,
e) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników,
f) uzgodnienia ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo w mieście (m.in. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe)
Pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy
artystyczne i rozrywkowe, a także urządzenia techniczne używane
przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, powinny odpowiadać wymaganiom przewidzianym prawem.
Imprezy artystyczne i 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 właściwej ze względu na miejsce imprezy.
Scenariusz imprezy lub zgromadzenia albo w przypadku cyklicznych
imprez niemasowych (np. sportowych) - terminarz imprez na rok kalendarzowy.

Karta NR PRL-5

2/3

Zgoda właściciela obiektu lub miejsca, w którym organizator planuje
zorganizować imprezę lub zgromadzenie.
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie odbycia imprezy artystycznej
lub rozrywkowej, jeżeli zagraża ona życiu lub zdrowiu ludzi, moralności publicznej albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały
spełnione wymagania, o których mowa w art. 34 ust. 3 (tj. wymagania
dot. pomieszczeń, obiektów lub miejsc, w których odbywają się imprezy).
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14
dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni
przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na
czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i
rozrywkowych.
ZAŁĄCZNIKI:

Zawiadomienie o imprezie niemasowej

Data utworzenia: 12 maj 2014r.
Data ostatniej aktualizacji: 12 maj 2014r.
Weryfikujący: Arleta Kolska-Hypka
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