(miejscowość, data:… .)
........................................................
(Nazwa organizatora imprezy)

NIP:
..............................................
Regon: ..............................................

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Iławie

WNIOSEK
o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia
imprezy masowej
Na podstawie art. 25 ust. 1 punkt 2 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie
imprez masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn.zm.) proszę o wydanie opinii o
niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz przewidywanych
zagrożeniach,
to jest:
.......................................................................................................................................................
(nazwa imprezy masowej)

która odbędzie się

…………………………………………………………………………...
(data imprezy masowej)

w:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(miejsce imprezy masowej)

Do wniosku załącza się dokumentację*, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
Imię, nazwisko, tel., e-mail osoby wyznaczonej do kontaktu z przedstawicielami Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Iławie:
.....................................................................................................................................................................................

................................................................
/pieczątka i czytelny podpis/

* Wykaz załączników na drugiej stronie:
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Wykaz załączników niezbędnych do wydania opinii w zakresie działania PIS:
1. Program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
masowej;
2. Regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
3. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem,
zawierający:
a) punktów czerpalnych wody,
b) punktów gastronomicznych,
c) miejsc ustawienia pojemników na odpady,
d) miejsc usytuowania ustępów publicznych.
4. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez
masowych organizowanych cyklicznie;
5. Informację o:
- przewidywanej liczbie uczestników lub liczbę miejsc w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie
zorganizowana,
- data i czas trwania imprezy masowej,
- zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi i do celów sanitarnych,
- sposób postępowania z odpadami (gromadzenie i usuwanie, wskazanie odbiorcy odpadów),
- rodzaj i ilość urządzeń sanitarnych,
- oferta gastronomiczna.
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