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

Miejscowość, data 

           
…………………………………………………………… 
Wnioskodawca – imię i nazwisko lub nazwa 

 

……………………………………………………………                                                   Starosta Piski 
Adres wnioskodawcy 
 
……………………………………………………………………………………… 
Telefon, e-mail                                                                                         ……………………………………………………………      
Pełnomocnik do doręczeń – imię i nazwisko        
 
 
 
………………………………………………………………………………………     
Adres pełnomocnika           
………………………………………………………………………………………        
Telefon, e-mail 
   
             

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA ODSTĘPSTWO OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH  

       

Na podstawie art. 9  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333   z 
późn. zm.) wnoszę o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych -…….   § ……   
ust. ………..    pkt. ……..     rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  przy realizacji 
następującej inwestycji: 

Informacje o obiekcie budowlanym: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa i rodzaj obiektu budowlanego/ zespołu obiektów 

  
Adres obiektu budowlanego: 
 
Miejscowość: ……………………………………………………… Gmina: …………………………………………………………… 
 
Ulica …………………………..…………..………….………………. Numer …….……………..…….. . 
 
Dane ewidencyjne obiektu budowlanego: 
 
Obręb………………………..…………… , jednostka  ewidencyjna  .................................;   
 
Działka/działki nr ................................................................. . 
 

Charakterystyka obiektu oraz szczegółowy opis odstępstwa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 



Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenie odstępstwa: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Propozycje rozwiązań zamiennych: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku dołączam:* 
 

1. projekt zagospodarowania działki lub terenu (jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na 
środowisko lub nieruchomości sąsiednie wymagane mogą być projekty zagospodarowania tych 
terenów, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy); 

2. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów 
budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych 
usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską; 

3. opinię innych zainteresowanych organów; 

4. w przypadku odstępstwa od przepisów bezpieczeństwa pożarowego: 
       - ekspertyzę rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
       - postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych wydane przez        

Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży  Pożarnej, 
5. w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywną opinię 

w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
6. dokument stwierdzający udzielenie ewentualnego pełnomocnictwa (wraz z dowodem uiszczenia 

opłaty skarbowej za jego udzielenie). 

 
……………………………………………………………………. 

        czytelny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika 
 

POUCZENIE 

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może zostać udzielona tylko w przypadkach 

szczególnie uzasadnionych.  Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi oraz mienia, a także 

ograniczenia dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów budownictwa 

mieszkalnego wielorodzinnego. Ponadto nie powinno ono pogorszyć warunków zdrowotno-sanitarnych, 

użytkowych oraz stanu środowiska. 

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, 
rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa 
oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie 
wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. 
Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została 
poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, 
radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami 
sprawy, organ administracji publicznej zażąda od strony składającej odpis dokumentu, przedłożenia oryginału tego 
dokumentu. 
* Dokumenty dołącza się jeżeli jest taka potrzeba. 


