WZÓR

PODANIA
(miejscowość, data)

(wnioskodawca)
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
ul. Żołnierska 16
10-561 Olsztyn

Proszę o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie
………………1) dla pomieszczeń …………….2) zlokalizowanych w …………. 3).
Podać opis planowanej działalności.
Podać uzasadnienie wniosku – powody (technologiczne lub funkcjonalne), dla których
w pomieszczeniach nie mogą zostać spełnione wymogi techniczne.
1)

należy podać o jakie odstępstwo chodzi:
 w zakresie obniżenia wysokości pomieszczeń - podać planowaną wysokość w centymetrach
lub metrach;
 w zakresie zastosowania oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym;
 w zakresie obniżenia posadzki pomieszczeń poniżej poziomu terenu przylegającego
do budynku (lokalizacji poniżej poziomu terenu) - podać wielkość obniżenia w centymetrach
lub metrach;

2)

należy wymienić funkcje pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (czasowy lub stały),
dla których ma być rozpatrywane odstępstwo;
Uwaga:
 pobyt czasowy - czas przebywania tych samych osób w pomieszczeniu od 2 do 4 godz./dobę;
 pobyt stały – czas przebywania tych samych osób w pomieszczeniu powyżej 4 godz./dobę;
 pomieszczeń, w których czas pracy (przebywania) tych samych osób wynosi poniżej
2 godz./dobę nie uważa się za pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi i nie wymagają one
uzyskania zgody na odstępstwo.

3)

należy określić adres obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia, jego funkcję
(np. budynek handlowy, usługowy, mieszkalny wielorodzinny, jednorodzinny itp.) oraz rodzaj
inwestycji (rozbudowa, przebudowa, adaptacja, nowoprojektowany budynek);

Do wniosku należy dołączyć:
1. Wypełniony druk „Oświadczenie”
2. Załączniki graficzne charakteryzujące pomieszczenia - rzut poziomy i przekrój pionowy
w skali 1:50 lub 1:100 z naniesionymi informacjami na temat:
 funkcji, powierzchni i wysokości poszczególnych pomieszczeń,
 umiejscowienia otworów okiennych i drzwiowych,
 wentylacji, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków.
3. W przypadku, gdy z wnioskiem zwraca się podmiot (osoba) działający w imieniu inwestora,
należy przedłożyć:
 stosowne pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczony notarialnie odpis);
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w Urzędzie Miasta Olsztyn (siedzibie Prezydenta Miasta
Olsztyn) - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Wniosek obowiązkowo należy czytelnie podpisać

