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        ........................................................ 
   (miejscowość i data)   

Wnioskodawca: 
 
.............................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa) 
.............................................................. 
(adres) 
.............................................................. 
(adres do korespondencji) 
.............................................................. 
 (NIP) 
.............................................................. 
(nr telefonu kontaktowego) 
 
 
Pełnomocnik (jeśli został ustanowiony): 
 
............................................................. 
(imię i nazwisko) 
............................................................. 
(adres do korespondencji) 
............................................................. 
(NIP) 
............................................................. 
(nr telefonu kontaktowego) 
 

    Państwowy Wojewódzki  
    Inspektor Sanitarny w Warszawie  
    ul. Żelazna 79  
    00-875 Warszawa  

  
   

Na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.) wnoszę o wydanie opinii w sprawie 
zmniejszenia odległości miejsca na pojemniki* i/lub* kontenery* służące do czasowego 
gromadzenia odpadów stałych, od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi do .......................... m, od granicy z sąsiednią działką do 
……............. m oraz od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc 
rekreacyjnych do ................... m, projektowanego   

 
…………………………………................................................................................................... 
                                             (adres projektowanego miejsca na pojemniki i/lub kontenery) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
  
 
...................................................................................................................................................... 

(uzasadnienie wniosku) 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. 
 
 
 
                                                                                             ......................................................... 
           (podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 
 
*  niepotrzebne skreślić 

     
 
 
Załączniki: 
- plan zagospodarowania terenu, 
- pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika). 
 
 
Uwaga:  
W celu uzyskania opinii w trybie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm. ) należy: 
1) przedłożyć plan zagospodarowania terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej 

z zaznaczeniem usytuowania projektowanego miejsca na pojemniki i/lub kontenery i określeniem 
jego odległości od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
oraz od granicy z sąsiednią działką; na planie zagospodarowania terenu należy umieścić metrykę 
zawierającą nazwę i adres projektowanego miejsca na pojemniki i/lub kontenery, skalę rysunku, 
imię, nazwisko i  podpis autora planu, a także należy podać numer ewidencyjny działki, na której 
ma być zlokalizowane miejsce na pojemniki i/lub kontenery,  

2) wskazać, na czym polega przebudowa istniejącej zabudowy,  
3) wykazać, że zachowanie wymaganych odległości nie jest możliwe lub że w budynku nie można 

wyodrębnić odpowiedniego pomieszczenia na pojemniki służące do czasowego gromadzenia 
odpadów stałych, 

4) podać ogólną charakterystykę miejsca gromadzenia odpadów stałych (utwardzony plac do 
ustawienia kontenerów albo zadaszona osłona lub pomieszczenie ze ścianami pełnymi bądź 
ażurowymi), podać rodzaj i ilość gromadzonych odpadów oraz informację na temat ich segregacji, 
podać prognozowaną częstotliwość opróżniania kontenerów i/lub pojemników oraz sposób ich 
mycia i dezynfekcji. 

5) Za czynności wykonywane w związku z wydaniem ww. opinii pobierana jest opłata zgodnie 
z cennikiem obowiązującym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. 
Opłaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowiązana do przestrzegania wymagań 
higienicznych i zdrowotnych. Powyższe opłaty może ponosić również osoba upoważniona przez 
ww. do podejmowania w ich imieniu zobowiązań finansowych. W związku z powyższym 
we wniosku należy wskazać płatnika i jego NIP. 
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Warszawie reprezentowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie – 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79, sekretariat@wsse.waw.pl 
 
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Michał Majewski, tel. 22 620 90 01 wew. 
112. 

3. Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających z ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1261 z późn. zm.), mających na celu 
ochronę zdrowia i życia ludzkiego. 

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane 
podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa. 

5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy 
uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów  z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. 
Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 
 


