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WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEPROWADZENIE 

ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

  NR Or/25 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, 

poz. 162 ze zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie 

sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi 
zbiórkami (Dz. U.  Nr 199, poz. 1947 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 

1635) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej udziela się w drodze decyzji 
administracyjnej 

Wymagane  
dokumenty  

 Wypełnione podanie zawierające następujące informacje:  

 miejsce i data planowanej zbiórki  

 cel zbiórki i forma zbiórki 

 plan zbiórki 

 przewidywane koszty własne 

 akt założycielski komitetu społecznego lub stowarzyszenia 

Opłaty  

Opłata skarbowa: 

 Za wydanie decyzji - 82,00 zł  
(opłatę należy uiścić w  kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2) 

Termin załatwienia 
sprawy   

Wniosek jest rozpatrywany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 
dwóch tygodni od dnia jego złożenia 

Tryb odwoławczy  
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Zofia Szaro – podinspektor  

I piętro, pok. nr 15, tel. 276 13 54 wew. 43 

Inne informacje  

Organ wydający pozwolenie, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli zbiórka 

przeprowadzona jest niezgodnie z postanowieniami decyzji, lub jeżeli 
ujawnione zostanie, że prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, 
spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo stwierdzi, że ofiary uzyskane ze 
zbiórki nie są przeznaczone na właściwy cel. 

Opracował: Zofia Szaro – podinspektor – 30.10.2009 r. 
Sprawdził: Cecylia Wasilewska - Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 02.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 

 

http://www.strzyzow.pl/

