
Wniosek o udzielenie zezwolenia na organizację imprezy masowej na terenie Gminy Biała 

 

 
 

    ........................................................                                                                          Biała dnia........................................ 

        ( wnioskodawca, adres )    

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

 

                                                                                                                                   Urząd Miejski w Białej 

                                                                                                              Ul. Rynek 10 

                                                                                                             48-210 Biała 

 

 

    

    Nr sprawy ...................................... 
                             ( wypełnia Urząd ) 

 

 

 
 Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej pod nazwą: 

 

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

 

organizowanej w miejscowości................................................................................................................. 

 

na terenie/ w obiekcie ............................................................................................................................... 
                                                                ( teren/obiekt zamknięty/otwarty, adres )         

Informacje dotyczące imprezy masowej: 

 

1. Pełna nazwa organizatora imprezy............................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................... 
                                                                                 ( adres, telefon ) 

 

2. Osoba odpowiedzialna za organizację całości imprezy: 

Imię i Nazwisko........................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania / telefon ...................................................................................................... 

 

            Łączność w czasie realizacji imprezy......................................................................................... 

 

3. Pełna nazwa zarządcy/właściciela obiektu lub terenu organizacji imprezy: 

 

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

     

4. Planowany termin realizacji imprezy ( data, w jakich godzinach ): 

 

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

 

5. Planowana jednorazowa ilość uczestników................................................................................ 

 

 



6. Charakter imprezy: formy, metody jej organizacji..................................................................... 

 

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

       

7. Stałe elementy imprezy.............................................................................................................. 

 

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

 

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

      

.................................................................................................................................................. 
                          ( działalność gastronomiczna, handlowa, usługowa – zakres asortymentowy )  
 

8. Inne uwagi organizatora............................................................................................................ 

 

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

 

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

 

 

Organizator imprezy masowej składa wniosek wraz z opiniami:  

1.Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, 

2. Komendy Powiatowej  

3.Straży Pożarnej w Prudniku,  

4.Pogotowia Ratunkowego w Prudniku 

5.Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku. 

6.Graficzny plan obiektu zawierający: 

- oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się uczestników imprezy, dróg 

ewakuacyjnych i dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych, 

- oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody 

do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 

- oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, 

przyłączy wody i energii elektrycznej, 

- informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczenie 

osób, rozmieszczenie punktów gastronomicznych i sanitarnych. 

7.Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom. 

8.Informację o maksymalnej liczbie uczestników imprezy oraz informacje o ilości służb porządkowych, 

informacyjnych, ich organizację i rozmieszczenie. 

9.Informację dotyczącą osoby odpowiedzialnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. 

10.Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy 

podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. 

11.Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy. 

 

 

 

 

 

 

                                                                           ................................................................... 
                                                                                       ( podpis organizatora, pieczęć ) 


