Wzór nr 1
................................. …..

........................., dnia ..............

(Komendant Powiatowy/Miejski PSP)

Nr .................................
DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z
2014 r. poz. 183):
umarzam postępowanie administracyjne
w

sprawie

nr

.......................

z

dnia

..............

dotyczącej

stwierdzonych

nieprawidłowości

w zakresie ochrony przeciwpożarowej
....................................................................................................................................................
(wymienić strony i przedmiot sprawy)

UZASADNIENIE
Postępowanie

administracyjne

w

sprawie

tej

stało

się

bezprzedmiotowe

ponieważ

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
..................................................
POUCZENIE
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do XXX Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w XXX
wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

………………………………………
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego)

Otrzymują:
1. ................................
( strona - adresat)

2. Aa.
Do wiadomości:
1. ...............................
( inni uczestnicy postępowania

Wzór nr 2
................................. …..

........................., dnia ..............

(Komendant Powiatowy/Miejski PSP)

Nr .................................
DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2013, poz. 1340) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2014 r. poz. 183) w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe stwierdzonymi podczas
czynności
kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzonych
w
dniu
.........................
przez:...........................................................................................................................................
( stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko )

w ..................................................................................................................................................
( nazwa i adres kontrolowanego obiektu)

nakazuje się:
...............................................................................................................................................
( wymienić strony zobowiązane )

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
......................................
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
......................................
Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do XXX Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w XXX
wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

………………………………………..
( podpis z podaniem imienia
oraz nazwiska i stanowiska służbowego)

Otrzymują:
1. ........................................
( strona )

2. Aa.

Wzór nr 3
................................. …..

........................., dnia ..............

(Komendant Powiatowy/Miejski PSP)

Nr .................................

DECYZJA
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2013, poz. 1340.), art. 104 oraz art.108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity z 2014 r. poz. 183)
wstrzymuje się / zakazuje się (niepotrzebne skreślić)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
.............( zawrzeć treść rozstrzygnięcia z określeniem właściciela, zarządzającego lub użytkownika)

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do XXX Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w XXX.
wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

……………………………………….
( podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego)

Otrzymują:
1. ................................
( strona )

2. Aa.
Do wiadomości
..................................
..................................

Wzór nr 4
................................. …..

........................., dnia ..............

(Komendant Powiatowy/Miejski PSP)

Nr .................................
DECYZJA
Na podstawie art. 26 ust1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity
Dz.U. z 2013, poz. 1340), § 16 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), w związku z § 207
ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2014 r. poz. 183) w związku z stwierdzeniem w dniu
...................................podczas
czynności
kontrolno-rozpoznawczych
przeprowadzonych
przez........................................................
(stopień tytuł, imię i nazwisko )

naruszenia
przepisów
przeciwpożarowych,
powodującego
...............................................................................................................

zagrożenie

życia

ludzi

w

budynkach

( nazwa i adres kontrolowanego obiektu )

nakazuje się: ………………………………………………………………………….............
(wymienić stronę lub strony)

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
( zawrzeć w punktach treść obowiązków z podaniem podstawy prawnej i termin ich wykonania)

UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Na podstawie § 2 ust. 2 (ust. 3a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) nakazane
obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w tym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania
w wymienionym w ww. przepisie.
....................................................................................................................................................................................................

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do XXX Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w XXX
wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

……………………………………………
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego)

Otrzymują:
1. ................................
( Strona / strony )

2. Aa.

