…………………, dnia ……………………
(miejscowość)

Adres do korespondencji:
*
( imię, nazwisko lub nazwa firmy)

(ulica)

(nr domu)

(nr mieszkania)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Telefon kontaktowy
Odbiór osobisty
(zaznaczyć krzyżykiem)

TAK

NIE

WNIOSEK 2
o wydanie zaświadczenia o interwencji Państwowej Straży Pożarnej
Proszę o wydanie zaświadczenia o interwencji Państwowej Straży Pożarnej, która miała miejsce na terenie
powiatu oleśnickiego, w dniu……………………. około godziny ………………..w:

*

(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania)

A) pożar: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
(wpisać np.: w lokalu mieszkalnym nr, w piwnicy – nr pomieszczenia piwnicznego, poddasza, samochodu – marka, model
pojazdu – nr rejestracyjny, hali, magazynu, inne – wpisać)

B) miejscowe zagrożenie:……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(wpisać np.: wypompowanie wody z piwnicy, usuwanie złamanego drzewa – gałęzi, kolizja drogowa – marka, model
pojazdu i nr rejestracyjny, inne - wpisać)
Standardowe zaświadczenie obejmuje podanie danych w zakresie: daty i godziny przyjazdu jednostki PSP na miejsce zdarzenia, adres
zdarzenia, rodzaj interwencji PSP, określenie przypuszczalnej przyczyny zdarzenia. Celem uzyskania innych informacji w zaświadczeniu
należy opisać je poniżej.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
………..…………………………………………..
(podpis osoby poszkodowanej lub upoważnionej)

POUCZENIE
1) Rozpatrzenie wniosku wymaga wypełnienia pól oznaczonych * drukowanymi literami.
2) Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać listownie pod adresem:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy ul. Kopernika 4, 56-400 Oleśnica
3) Zaświadczenie wydaje się w 1 egzemplarzu.

Zaświadczenie o interwencji PSP
W celu uzyskania zaświadczenia należy:
1.

Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek PSP- wzór wniosku do pobrania w kancelarii KP
PSP, lub na stronie internetowej KP PSP w Oleśnicy.

2.

Wypełniony wniosek dostarczyć:
- osobiście w KP PSP w Oleśnicy ul. Kopernika 4, 56-400 Oleśnica (sekretariat, 1 piętro)
- listownie na adres KP PSP w Oleśnicy ul. Kopernika 4, 56-400 Oleśnica

Zaświadczenia wysyłane są w polskiej placówce operatora pocztowego, na adres korespondencyjny wnioskodawcy,
z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).
Zaświadczenie o interwencji jednostek PSP, wydaje się w 1 egzemplarzu.

