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KARTA USŁUG Nr OR 5/10
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
tel.: 056-688 – 24 – 51 do 57, fax: 056-688 – 27 – 59
e – mail: starostwo@wabrzezno.pl
Usługa:
Wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w
sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami
(Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
98,poz.1071 z późn zm.),
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 Wniosek do Starosty Wąbrzeskiego o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
 Plan przeprowadzenia zbiórki publicznej,
 W przypadku wniosku osoby prawnej do wniosku należy załączyć: aktualny wyciąg z rejestru
sądowego, statut stowarzyszenia lub organizacji.
 W przypadku wniosku komitetu utworzonego do przeprowadzenia zbiórki do podania należy dołączyć
akt organizacyjny komitetu, podpisany przez członków komitetu, zawierający zasady funkcjonowania
komitetu (kto powołał komitet, w jakim celu, kto odpowiada za zbiórkę, adresy członków komitetu lub
jego zarządu jeżeli jest utworzony, nr PESEL lub nr dowodu osobistego).
Opłata:
 82 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
Inspektor Grażyna Walc
Wydział:
Wydział Organizacyjny, Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno
Nr pokoju:
130 (I piętro)
Nr telefonu/faxu:
Tel. 056-688-24-51 wew. 101, fax 056-688-27-59
Godziny pracy:
Pn, Śr, Czw – 7.30- 15.30, Wt – 7.30-16.30, Pt – 7.30- 14.30
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna
Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu za pośrednictwem Starosty Wąbrzeskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.
Uwagi:
brak

