
 
 

…………..…………….., dnia………………. 
                                                 (miejscowość) 

 
 
 

……………………………………………… 
       (nazwa i adres wnioskodawcy) 
 

Wójt Gminy Krośnice 
ul. Sportowa 4 
56-320 Krośnice 

 
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI 
PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY KROSNICE 

   
 

1. Organizator zbiórki publicznej: 
 
1) nazwa: …………………………………………………………………………………..  
2) adres: …………………………………………………………………………………… 
3) telefon:….……………………………………………………………………………….. 
 
2. Cel (lub cele – każdy wymieniony z osobna), na który mają być 

przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
(Cel na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej musi być 
zgodny ze statutem lub aktem organizacyjnym wnioskodawcy, tj. jednoznaczne 
określenie na co faktycznie mają zostać przekazane środki ze zbiórki publicznej; 
informacja, iż mają to być cele statutowe byłaby zbyt ogólna dla potrzeb prowadzonego 
postępowania administracyjnego) 
 
3. Formy przeprowadzenia zbiórki publicznej*: 
 
o dobrowolne wpłaty na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej 

przez przeprowadzającego zbiórkę 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
(należy obowiązkowo podać nr konta bankowego) 
 
o zbieranie ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, 

umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 



 

 
o sprzedaż cegiełek wartościowych 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
(należy dołączyć do wniosku wzory cegiełek wartościowych w poszczególnych 
nominałach, określić ilość w poszczególnych nominałach i wartość ich emisji (łączna 
kwota); cegiełki wartościowe stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być 
sporządzone w sposób uniemożliwiający ich podrobienie;. na każdej cegiełce 
sprzedawanej w ramach zbiórki publicznej umieszcza się nazwę przeprowadzającego 
zbiórkę, jego adres, kolejny numer cegiełki, a także jej cenę; na cegiełce może być 
umieszczona informacja dotycząca celów zbiórki publicznej) 
 
o sprzedaż przedmiotów i usług 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 (należy podać wykaz, ilość i cenę poszczególnych przedmiotów; na każdym przedmiocie 
sprzedawanym w ramach zbiórki wyraźnie i w sposób trwały należy podać nazwę 
przeprowadzającego zbiórkę publiczną oraz cenę przedmiotu; napisy te powinny 
wyróżniać przedmioty sprzedawane w ramach zbiórki publicznej od innych przedmiotów, 
znajdujących się w obrocie)  
 
o zbieranie ofiar w naturze 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
(dozwolone jest tylko w przypadku, gdy wszystkie zebrane dary będą mogły być  
w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu) 
 
o inne 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
------------------------------------------------- 
* zaznaczyć należy właściwą formę 

 
4. Termin zbiórki publicznej: 
 
 - termin rozpoczęcia: ……………………………………………………..……………… 
- termin zakończenia: …………………………………………………………………...... 
 
 

 



 

5. Obszar, na którym zbiórka ma być prowadzona: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Sposób informowania o prowadzonej zbiórce: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
(należy wymienić formę w jakiej będzie przekazana informacja o mającej odbyć się 
zbiórce np. plakaty. ulotki, radio) 

 
7. Liczba osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej: 
 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
 
 
8. Przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj 

i wysokość poszczególnych wydatków: 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
9. Miejsce wydatkowania zebranych ofiar: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
(należy wpisać – miejsce zbiórki w gminie)  
 
10.  Oświadczam, że zapoznałam / em się z treścią: 

 

 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 
732), 
 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
6 listopada 2003r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych 
oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199  
poz. 1947 ze zm.). 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 
 
1. podania do wiadomości Wójtowi Gminy Krośnice wyniku przeprowadzonej 
zbiórki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych ofiar zgodnie z art. 9 



 

ww. ustawy. Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej będzie zgodni z 
§ 12 ww. rozporządzenia MSWiA 
 
2. zawiadomienia, zgodnie z art. 8 ww. ustawy Wójta Gminy Krośnice, 
przynajmniej na 24 godziny naprzód o posiedzeniach, na których mają być 
omawiane sprawy zużytkowania zebranych ofiar podczas przeprowadzonej 
zbiórki publicznej. 

 
 
11.  Oświadczam, że nie  ubiegałam / em  się i nie jestem w posiadaniu 
podobnego pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej od innego 
Organu, wymienionego w art.2 ust.1 ww. ustawy z dnia 15 marca 1933r.  
o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 732.) 
 
 

 
                  

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

(Data i podpis oraz pieczęć  wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1……………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………….. 
3……………………………………………………………………….. 
4……………………………………………………………………….. 
5……………………………………………………………………….. 
6……………………………………………………………………….. 
7……………………………………………………………………….. 
8……………………………………………………………………….. 
9……………………………………………………………………….. 
10……………………………………………………………………….. 
11……………………………………………………………………….. 
12……………………………………………………………………….. 
13……………………………………………………………………….. 

 

 


