
DRUK WO 29-D01 
 
                                                                                                     Kołobrzeg, dn. ………… 
 
Nazwisko, imię / firma ……………………………….. 
 
adres / siedziba ………………………………………. 
 
telefon ……………………………………………….. 
 
 

   WYDZIAŁ OBYWATELSKI 
   URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG 

   ul. Ratuszowa 13 
 

                                                         W N I O S E K 
                   o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej  
 
 
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
pod nazwą: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Miejsce w którym impreza ma się odbyć: …………………………………………………… 
 
Planowany termin realizacji imprezy (w przypadku imprezy jednorazowej) data ………… 
 
godziny (w przypadku obiektu lub terenu zamkniętego – godziny udostępnienia dla  
 
uczestników) od ………… do …………, nie dłużej niż do godziny ……………... 
 
Liczba miejsc dla osób wynosi ……………… 
 
Przewidywana maksymalna liczba uczestników szacowana jest na ok. ………… osób. 
 
Osobą wyznaczoną na kierownika do spraw bezpieczeństwa jest Pan/i/:                                           
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
/imię, nazwisko, numer PESEL, numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa 
imprez masowych, a w  przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika 
ochrony fizycznej II-go stopnia/  

 
Do wniosku dołączam: 

1. graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego 
opisem,  zawierający:  

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, 
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji, 

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów 
przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, 



c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i 
energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo 
użytkowników obiektu lub terenu, 

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, 
rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu 
ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów; 

2. instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w 
miejscu i w czasie imprezy masowej;  

3. terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku 
imprez masowych organizowanych cyklicznie;  

4. informację o:  
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, 
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby 

porządkowej oraz służby informacyjnej; 
5. informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w 

przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;  
6. informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;  
7. informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej               

 
 
 
                                                                                     
 
                                                                                                 
                                                                                                     / pieczątka, podpis organizatora/ 

                
 
                                                                                               
 


