
  

.....................................................                                                                                    Łódź, dnia   .................................................. 
/nr rejestru organu właściwego  

      do wydania pozwolenia/ 

 

 

WNIOSEK  
 

o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 

 
Starosta Łódzki Wschodni 

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

/nazwa organu właściwego do wydania pozwolenia/ 

Inwestor : 

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

........................................................................................................................................................................ .............................................. 
/imię i nazwisko lub nazwa oraz adres/ 

 

 Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane wnoszę o udzielenie 

zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych obowiązujących zgodnie z: 

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

...................................................................................... ............................................................................................................................. ... 
( wymienić przepis prawa ) 

dla projektowanej inwestycji: ..................................................................................................................................................... 

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

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

na terenie działki nr ewid. ..................................................................... przy ul. ..................................................................... 

w miejscowości ............................................................................................, gmina ..................................................................... 

Odstępstwo od przepisów polegać będzie na: ............................................................................................................ ........  

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

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

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

 

Do wniosku dołączam: 
 

 Charakterystykę obiektu oraz w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli 

odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie również projekty 

zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy. 

 Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa. 

 Propozycje rozwiązań zamiennych. 

 W przypadku obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji 

zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną 

konserwatorską – pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie 

wnioskowanego odstępstwa;  

 W przypadku odstępstwa od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego:  

          a) ekspertyzę 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 – 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 – pozytywną opinię  

w zakresie proponowanych rozwiązań państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

 W

 przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy 

z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

 

 

........................................................................................... 
  (podpis inwestora lub osoby upoważnionej) 


