
WNIOSEK 

o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów  

techniczno-budowlanych  
Podstawa prawna: Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.). 

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 

Nazwa: PREZYDENT MIASTA KROSNA ul. LWOWSKA 28A, 38-400 KROSNO 

2.1. DANE INWESTORA 

Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………...….  

Kraj: ………………………………. Województwo: .…………………………………………………  

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..………………….……………… 

Ulica: ……………………………………………………… Nr domu: ………………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: …………………….…….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...……...…………………. 

Email (nieobowiązkowo): ………………………………...………………………………………………… 

Nr tel. (nieobowiązkowo): .………………..…………………………….….…………………………………. 

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI) 
Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .………………………………………………… 

 Powiat: ………………………………………….. Gmina: .……………………...…………………………… 

Ulica: …………………………………………………….…… Nr domu: ……..………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: …………………………….….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...……………………..  

3. DANE PEŁNOMOCNIKA 
Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

□ pełnomocnik   □ pełnomocnik do doręczeń 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….……………….. 

Kraj: ………………………………. Województwo: .…………………………………..…………………… 

Powiat: ………………………………………….. Gmina: .………………..……………….………………… 

Ulica: …………………………………………………..…… Nr domu: ……….………. Nr lokalu: ……..…. 

Miejscowość: ………………………….. Kod pocztowy: .……….…… Poczta: ...……………………..   

Email (nieobowiązkowo): …………………………………………………………………………….…….. 

Nr tel. (nieobowiązkowo): .………………..………………………….……………………………….………. 

4. TREŚĆ WNIOSKU 
Wnoszę o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (należy podać przepis lub przepisy rozporządzenia, którego dotyczy wniosek   
o udzielenie zgody na odstępstwo) 

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

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



 

Województwo: ...………………………………………………………………..………………………...….... 

Powiat:   ……………………................…......   Gmina:   .………………..………..………………………… 

Ulica:   ……………………………………….…………   Nr   domu:   ………..……. Nr   lokalu:   ……..…. 

Miejscowość: …………….............................................……....... Kod pocztowy: .……...….…………..……. 

Jednostka ewidencyjna/obręb ewidencyjny/nr działki ewidencyjnej …………………………………………. 

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

6.1. Opis istniejącego stanu zagospodarowania działki objętej wnioskiem oraz nieruchomości sąsiednich 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.2. Przeznaczenie terenu (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,                                                                                                                                                                                                                                                   

a w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z decyzją 
o warunkach zabudowy, decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub z uchwałą, o której mowa 
w art. 7 ust. 4 lub art. 20 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r. poz. 219, z późn. zm.)) 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.3. Nazwa i opis zamierzenia inwestycyjnego i jego wpływu na środowisko lub nieruchomości sąsiednie 

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

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

6.4. Przesłanki przemawiające za koniecznością wprowadzenia odstępstwa od przepisów techniczno-  
budowlanych, w tym argumenty przemawiające za uznaniem przypadku za szczególnie uzasadniony 
oraz przyczyny braku możliwości zastosowania się do obowiązujących przepisów techniczno- 
-budowlanych 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

5. DANE INWESTYCJI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) 

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

7. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH (ROZWIĄZANIA REKOMPENSUJĄCE
SKUTKI WPROWADZENIA ODSTĘPSTWA) 



 

8. ZAŁĄCZNIKI 

 Projekt zagospodarowania działki lub terenu. 

 W przypadku gdy odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – projekty 
zagospodarowania tych nieruchomości z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej          zabudowy. 

 W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz 
innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską – pozytywna 
opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie wnioskowanego odstępstwa. 

 W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego: 

a) ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

b) postanowienie wyrażające zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) – w przypadku obiektów budowlanych istotnych                         
ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, o których mowa w przepisach wydanych                     
na podstawie art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

 

 W przypadku odstępstw dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych – pozytywna opinia w  zakresie 

proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

 Opinie innych zainteresowanych organów. 

 Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika. 

 Inne (w zależności od rodzaju inwestycji). 

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

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

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

9. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU 

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

 
 
 
 
 
 
POUCZENIE 
 
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych może zostać udzielona tylko w przypadkach szczególnie 
uzasadnionych.  Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia,               a w 
stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – ograniczenia 
dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.                         
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz nie może powodować pogorszenia warunków 
zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.  

 


