
……………………………… ………………………………
imię i nazwisko                         miejscowość, data

………………………………  
adres  

………………………………  
numer telefonu  

PEŁNOMOCNIK  
(w przypadku gdy został ustanowiony)  

………………………………  
imię i nazwisko  

………………………………

Mazowiecki 
Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny
adres ul. Żelazna 79

……………………………… 00-875 Warszawa
numer telefonu

P O D A N I E

Zwracam się z uprzejmą prośbą o uzgodnienie wskazań ekspertyzy technicznej, 
w trybie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) dla budynku poddanego:
a. nadbudowie*),
b. rozbudowie*),
c. przebudowie*), 
d. zmianie sposobu użytkowania*)

………………………................................................................................................................
(nazwa przedsięwzięcia)

zlokalizowanego w …………………………………………………………………….. 
                      (pełny adres obiektu, nr ewid. działki)

Do niniejszego podania załączam:

a. 3 egz. ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego 

posiadającego uprawnienia w specjalności odpowiedniej do przedmiotu tej ekspertyzy,

b. oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. 

Płatnikiem decyzji płatniczej jest ………………………………………………………… 

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

NIP:…………………………………………………..

Proszę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

………………………………
czytelny, odręczny podpis

*) właściwe zaznaczyć 



Oświadczam, iż dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
dla potrzeb działalności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. 
Integralną częścią wniosku jest informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
zamieszczona poniżej.

                                                                                             .........................................................
czytelny, odręczny podpis

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 Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Warszawie reprezentowana przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Warszawie/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można 
uzyskać pod adresem iod@wsse.waw.pl  telefon 22-620-90-01 do 06 numer wewnętrzny 605.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i 
zawodowych.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:  niezbędny do realizacji, lecz nie krócej 
niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b. do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy dane nie są już 

niezbędne do celów, dla których były zebrane lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje 
prawidłowość danych osobowych

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 
Inspektorem Danych Osobowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zleconych badań jest konieczne, aby 
Administrator mógł dopełnić żądanie od osoby której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania 
danych osobowych będzie brak możliwość  wykonania zlecenia.

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
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