

EKS/11
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 ze. zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.)
Miejsce załatwienia sprawy
Myślenice, Rynek 8/9, 
Blok C – I piętro, pok. 47
Tel. 0-12 639-23-61
Godziny pracy:
Poniedziałek 7.30 – 17.00
Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Sposób załatwienia sprawy:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice wydaje decyzję o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej lub decyzję o odmowie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

I.	WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Myślenice.
Do wniosku należy dołączyć dokumentację wymagana przez Ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.
Wniosek do pobrania blok C – I piętro, pok. 47

II.	OPŁATY:
 82 zł -  opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
17 zł – opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

III.	TERMIN SKŁADANIA:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do Burmistrza MiG Myślenice  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

IV.	TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza MiG Myślenice do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

V. UWAGI:
Opinie: Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (koordynator ratownictwa medycznego) i Państwowego Powiatowego 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 na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
*ostatnia aktualizacja: 16.01.2020 r                                                                                                                           Katarzyna  Hajdus



