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SO/003 
 

Wydanie 2 

z dnia 

13.03.2014 r. 

KARTA INFORMACYJNA  

POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

I. Wymagane wnioski: Wniosek o przeprowadzenie zbiórki publicznej. – F-SO/12 

II. Wymagane załączniki:  
1. Statut organizacji ( kserokopia ). 

2. Akt organizacyjny komitetu ( oryginał ), jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić Komitet 

w tym celu utworzony. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub oświadczenie, iż cele planowanej zbiórki 

publicznej mieszczą się w całości w zakresie prowadzonej nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

III. Dokumenty do wglądu:  Statut organizacji - oryginał 

IV. Opłaty: 82 zł. – opłata skarbowa za wydanie decyzji 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy:                                              

Bank Spółdzielczy w  Nasielsku nr 18 8226 0008 0000 1746 2000 0002. 

 

Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jeżeli występują 

z wnioskiem o wydanie pozwolenia – wyłącznie w związku z prowadzoną nieodpłatną 

działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

V. Termin załatwienia sprawy:  do 1 miesiąca 

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 210 

(II piętro), tel. (23) 69-33-109. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich. 

VIII. Tryb odwoławczy: Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

IX. Opłaty za odwołanie: Brak. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz.U.2013.267 ),  

2. Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach   publicznych  (Dz.U. 2013.732                

z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administarcji z dnia 6 listopada 

2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu 

kontroli nad tymi zbiórkami ( Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm. ). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( terkst jednolity: Dz.U. z 

2012 r. poz. 1282 ). 

XI.  Uwagi:  
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1. Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom            

i organizacjom, posiadającym osobowość prawną lub komitetom organizowanym dla 

przeprowadzenia określonego celu. 

2. Cel zbiórki powinien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź 

aktem organizacyjnym komitetu. 

3. Burmistrz Nasielska wydaje pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na 

terenie miasta i gminy Nasielsk.  

4. Obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie decyzji powstaje w dniu złożenia wniosku. 

 5.    Ustawa niniejsza nie ma zastosowania: 

a) do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, 

naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków 

zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w 

miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjetych w danej okolicy i w sposób 

tradycyjnie ustalony; 

b) do zbiórek, przeprowadzanych w drodze loteryj pieniężnych lub fantowych, jeżeli 

zbiórki te nie są przeprowadzane w miejscach publicznych; 

c) do zbiórek, przeprowadzanych w lokalach prywatnych wśród grona osób 

znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę; 

d) do zbiórek wśród młodzieży szkolnej w lokalach szkolnych, odbywających się na 

podstawie pozwolenia władz szkolnych; 

e) do zbiórek koleżeńskich w lokalach urzędów publicznych na cele godne poparcia, 

odbywających się na podstawie pozwolenia przełożonego urzędu. 

 
 


