
Legenda do tabeli nr 1 
 

Kody możliwości działania: 
    
 

- działanie organu w pierwszej instancji zaskarżalne w trybie odwoławczym (odwołanie o decyzji, zażalenie na postanowienie) 

 
 

- działanie organu w pierwszej instancji niezaskarżalne w trybie odwoławczym (brak możliwości złożenia odwołania lub zażalenia) 

 
 

- działanie organu w drugiej instancji  

------------- 
 

- brak możliwości działania 

Organy i inne osoby: 
KP(M) PSP - komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej 
KW PSP - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
rzeczoznawca - rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w UZG 
Ustawy i rozporządzenia: 
k.p.a. - ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
ustawa o PSP - ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.) 
ustawa Prawo 
budowlane 

-  ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) 

ustawa POŚ - ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627, z późn. zm.) 
UZG - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (DzU nr 121, poz. 1137, zm. DzU z 2009 r. nr 119, poz. 998) 
WODRO - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (DzU nr 124, poz. 1030) 
OCHR - rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) 
Dokument finalny działania organu PSP: 
decyzja - akt władczy organu rozstrzygający o istocie sprawy (nakładający obowiązek lub dający uprawnienie), o którym mowa w art. 104-113 

k.p.a., zaskarżalny w trybie odwoławczym w dalszym postępowaniu 
postanowienie - akt władczy organu wydany w toku postępowania, dotyczący poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie 

rozstrzygający o istocie sprawy (art. 123 § 2 k.p.a.), zaskarżalne w trybie odwoławczym dalszym postępowaniu 
opinia - wyrażenie stanowiska przez organ w formie opisowej. 

Opinia nie ma charakteru władczego, zaskarżenie opinii jest możliwe wyłącznie w przypadkach opisanych przez prawo. 
zaświadczenie -  urzędowe potwierdzenie określonych faktów lub stanu prawnego, wydawane na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie ze 

względu na swój interes prawny, jeżeli przepis prawa  wymaga urzędowego (przez organ PSP) potwierdzenia określonych faktów lub 
stanu prawnego. 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania żądania 
(art. 217 k.p.a.). Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje 
w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 k.p.a.). 

Inne: 
* - w kolumnie nr 4 wykazano działania KW PSP wyłącznie w tych przypadkach, gdy może on działać jako organ I instancji. Nie wyka-

zywano istniejących podstaw do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w trybie odwoławczym, trybach nadzwy-
czajnych i skargowym.  

** - takie działanie wynika z polecenia zawartego w piśmie MSWIA w tej sprawie z 28 stycznia 2010 r. nr DAiN-VIII-513-556/10/MP 
*** - wiersz nr 10 wprowadzono jako możliwy do zastosowania w przypadkach nie opisanych w tabeli oraz dla wykazania zasady wyda-

wania zaświadczeń. Np. przepisy ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (DzU z 2008 r. nr 133, poz. 849 z późn. zm.) nie dają 
podstaw do żądania od organu PSP wydania zaświadczenia w sprawie spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w 
związku z tym można odmówić wydania takiego zaświadczenia. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru „konfekcjonowania 
lub obrotu środkami ochrony roślin” zapewnia spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz składa w tej sprawie oświadcze-
nie (art. 64 i 65 tej ustawy).  

ZZR - zakład o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu ustawy POŚ oraz aktów wykonawczych 
ZDR - zakład o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu ustawy POŚ oraz aktów wykonawczych 

 
 


