
Legenda do tabeli 3 i 4: 

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 
KG PSP - komendant główny Państwowej Straży Pożarnej 
rzeczoznawca  - rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w UZG 
Ustawy i rozporządzenia: 
k.p.a. - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
PPSA - ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) 
ustawa o PSP - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (DzU z 2009 r. nr 12, poz. 68 z późn. zm.) 
ustawa Prawo 
budowlane 

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

UZG - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 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) 

WT - rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

OCHR - rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 109, poz. 719) 

WODRO - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124, poz. 1030) 

 

 


