
 

 

IK/SK/01 
ZAWIADOMIENIE O ORGANIZACJI IMPREZ ARTYSTYCZNYCH 

LUB ROZRYWKOWYCH 

 
 

Hasło 
Zawiadomienie o organizacji imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności 

kulturalnej prowadzonej przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej, odbywającej się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy. 

 
 

Miejsce załatwienia sprawy 
Urząd Miasta w Jaśle 
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 
ul. Rynek 12, pok. 308A 
godziny pracy: poniedziałek: 7.30 - 17.00; wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30, piątek: 7.30 do 14.00 
Tel. (013) 44 86 329  
 

Wymagane dokumenty 
1. Zawiadomienie powinno zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego 

imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji; rodzaj i charakter 
imprezy; miejsce imprezy; datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania; 
przewidywaną liczbę uczestników; określenie planowanych środków służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników imprezy; planowane działania w zakresie 
dostosowania imprezy dla osób ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem, w razie 
potrzeby, racjonalnych usprawnień, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

2. Wzór zawiadomienia określa formularz FO/IK/SK/01/01 - „Zawiadomienie o organizacji 
imprezy artystycznej, rozrywkowej organizowanej poza stałą siedzibą albo w sposób 
objazdowy”. 

 

Sposób załatwienia sprawy 
Zgłoszenie składane w Kancelarii Ogólnej  
Urzędu Miasta w Jaśle 
ul. Rynek 12 (parter) pok. nr 19 
 

Opłaty 
Bez opłat 
 

Czas załatwienia sprawy 
Zawiadomienie o imprezie powinno być złożone nie później niż 30 dni przed planowanym 
terminem jej rozpoczęcia. Organ Gminy wydaje decyzje o zakazie odbycia imprezy, jeżeli zagraża 
ona życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub nie zostały spełnione  
wymagane waunki zabezpieczenia imprezy. Dezyzja o zakazie imprezy jest doręczana 
organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 
trzech dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od 
dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy. 
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni. 



 

 

 

Inne informacje istotne dla interesantów 
Obowiązki organizatora imprezy masowej w zakresie bezpieczeństwa tej imprezy reguluje ustawa 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2171 t.j.)
 


