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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 z § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) wnoszę 
o wyrażenie zgody na obniżenie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu urządzonego przy 
budynku, w następujących pomieszczeniach:  

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

(wyszczególnienie pomieszczeń i ich poziomu podłogi) 
 
…………………………………………………………………………………………………..

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

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

 
usytuowanych w istniejącym/projektowanym* budynku ............................................................ 
                                                                                                                                             (nazwa budynku) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
zlokalizowanym     ....................................................................................................................  . 
                                                                                  (adres budynku) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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...................................................................................................................................................... 
(uzasadnienie wniosku, informacje na temat pomieszczeń, ich przeznaczenia, liczby osób 

 i czasu ich pobytu/pracy w ciągu doby w poszczególnych pomieszczeniach) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

      

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: 
- rysunek rzutu pomieszczeń, 
- rysunek przekroju pomieszczeń, 
- pełnomocnictwo (jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika). 
 
 
 
Uwaga:  
We wniosku należy podać informacje zgodnie z wytycznymi.  
Za czynności wykonywane w związku z wydaniem zgody na zlokalizowanie poniżej poziomu terenu 
urządzonego przy budynku, pomieszczeń o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, 
magazynowym i o funkcjach pomocniczych, 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. 
 
 
Wytyczne dotyczące informacji, jakie powinny być zawarte we wniosku o wyrażenie zgody na 
zlokalizowanie poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku, pomieszczeń o charakterze 
diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym lub o funkcjach pomocniczych:  
 
Każdy wniosek o wyrażenie ww. zgody powinien zawierać: 
1. Informację czy przedmiotowe pomieszczenia będą lub są usytuowane w: 

 istniejącym budynku, który posiada pozwolenie na użytkowanie, 
 istniejącym budynku, dla którego inwestor chce zmienić sposób użytkowania, 
 nowo projektowanym budynku. 

2. Adres budynku, w którym znajdują się lub będą się znajdować przedmiotowe pomieszczenia. Dla 
nowo projektowanych budynków, jeżeli nie ma ustalonego adresu, należy podać numer 
ewidencyjny działki i nazwę ulicy, przy której będzie budowany dany obiekt budowlany. 

3. Informację na temat rodzaju i zakresu prowadzonej działalności leczniczej. 
4. Informację, czy są to pomieszczenia o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, 

magazynowym, czy o funkcjach pomocniczych. 
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5. Informację na temat zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach 
o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym. 

6. Informację na temat rodzaju występujących w pomieszczeniach czynników uciążliwych lub 
szkodliwych (jeśli takie występują), zastosowanej wentylacji pomieszczeń, oświetlenia dziennego 
w pomieszczeniach (stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni 
podłogi), zagłębienia pomieszczeń w stosunku do poziomu terenu urządzonego przy budynku. 

7. Informację na temat osób przebywających/pracujących w poszczególnych pomieszczeniach – 
liczba osób, czas ich pobytu/pracy w ciągu doby. 

8. Koncepcję funkcjonalno - technologiczną rozpatrywanych pomieszczeń wraz następującymi 
rysunkami sporządzonymi w skali zapewniającej ich czytelność (np. 1:50, 1:100): 
 rzut poziomy pomieszczeń z podaniem ich powierzchni,  
 przekrój pionowy pomieszczeń z podaniem ich wysokości oraz z zaznaczeniem poziomu 
podłogi pomieszczenia w odniesieniu do poziomu terenu urządzonego przy budynku . 

9. Rysunki powinny być zaopatrzone w metrykę zawierającą nazwę i adres budynku, tytuł i skalę 
rysunku, imię, nazwisko i podpis autora rysunku 

10. Uzasadnienie zastosowanych rozwiązań powodujących konieczność zlokalizowania pomieszczeń 
poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku. 

 
 
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.). 


