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BZK godz.: ………………… 

Nr dokumentu.: …………… 

BZK.5310.IARSF. ………… 

 

Świdnica, dnia ………………........ 

 

 

 

Prezydent Miasta Świdnicy 
 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA WYDARZENIA                                          
O CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM, ROZRYWKOWYM, SPORTOWYM                           

- FESTYNY, NIE BĘDĄCYM IMPREZĄ MASOWĄ LUB ZGROMADZENIEM 

PUBLICZNYM 
 

 

 Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu                         

i prowadzeniu działalności kulturalnej  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) zawiadamiam 

o zamiarze zorganizowania wydarzenia o charakterze artystycznym, rozrywkowym, 

sportowym - Festyny, nie będącym imprezą masową lub zgromadzeniem publicznym. 

 

___________________________________________________________________________ 

  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na umożliwienie przeprowadzenia 

następującego wydarzenia na terenie Miasta Świdnicy: 

 

1) Nazwa wydarzenia: …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2) Data wydarzenia: ……………………………………………………………………………….. 

3) Godziny trwania (uwzględniając okres zbierania się ludzi): ……………………………………… 

4) Miejsce i trasa (miejsce początkowe, ulice, miejsce zakończenia): …………………….………… 

………………………………………………………………………………………………………  

5) Przewidywana liczba uczestników (w przybliżeniu): ………………………………………….. 

6) Organizator / Instytucja (nazwa, adres): ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

7) Wyznaczony przedstawiciel (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego, 

adres e-mail): ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY 

WPŁYNĘŁO 
 

____ ____ ________ 
 

Ilość załączników:……………….. 

Podpis ……………………………. 



8) Język: polski / inny ……………………………………………………………………………… 

9) Cel wydarzenia: ....……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

10) Program wydarzenia: …………………….…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………  

11) Siły i środki organizatora zapewniające pokojowy przebieg zgromadzenia: …………… 

…………………………………………………………………………………………………….... 

12) Siły i środki, o których dostarczenie organizator zwraca się do organów: ……………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

W odniesieniu do  art. 34 ww. ustawy do wniosku załączam: 

 

• Załącznik nr 1: Oświadczenie organizatora dotyczące zawiadomienia o zamiarze 

zorganizowania wydarzenia o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym                 

– Festyny, nie będącym imprezą masową lub zgromadzeniem publicznym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ........................................ 
(data i podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Komórka Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwa ds. Wydarzeń artystycznych, rozrywkowych, sportowych: 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, p. 319 (74 / 8562-909) e-mail: kryzys@um.swidnica.pl 

 

Załącznik nr 1 

        BZK.5310.IARSF. …………… 



        z dnia ………………………….. 

 

 

                        Świdnica, dnia ........................ 

 

 

Oświadczenie organizatora dotyczące zawiadomienia 

o zamiarze zorganizowania wydarzenia o charakterze artystycznym, 

rozrywkowym, sportowym - Festyny, nie będącym imprezą masową                                         

lub zgromadzeniem publicznym 
 

 

Wydarzenie pn. „..............................................................................................” 

Organizator: .................................................................................................... 

Przewodniczący wydarzenia: .......................................................................... 

 

 

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. O organizowaniu                         

i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) jestem 

świadom konieczności przetwarzania moich danych osobowych związanych z 

zawiadomieniem dotyczącym zamiaru zorganizowania wydarzenia o charakterze 

artystycznym, rozrywkowym, sportowym - Festyny, nie będącym imprezą masową lub 

zgromadzeniem publicznym 

 

Oświadczam również, iż w odniesieniu do art. 34, wyrażam zgodę na przejęcie 

obowiązków przewodniczącego wydarzenia oraz że są mi znane obowiązki wynikające                  

z pełnionej funkcji. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkami organizatora dotyczącymi 

wykorzystania pasa drogi w sposób szczególny oraz, iż znane są mi obowiązujące przepisy 

prawa, w tym wymagania ustawowe tj. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). Drogi powinny być wykorzystywane 

zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako 

wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia              

od właściwego organu.  

 

 

 

 

 

  ........................................ 
(data i podpis)  

 

 


