
  WRM-IV.6740.3. ___________________ 
_______________________________ (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia) 

  

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) Płock, dnia 
_____________ _____________  (data) 

  

(kod pocztowy) (miejscowość)   
 
_______________________________  
(ulica) 
 
_______________________________________  
(telefon kontaktowy)

Prezydent Miasta Płocka
Prezydent Miasta Płocka

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW  
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH 

 
 

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku, 
poz. 1409 t.j. z późn.zm.) wnoszę o udzielenie odstępstwa od przepisów określonych przez właściwego 
ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane,  
…………………............…...………………….......... 
 

paragraf ... ust. ... pkt …  
rozporządzenia Ministra ….................................. .................................................... z dnia ….......................... 
 
w sprawie …........................................ .................................... (Dz. U. Z ……....................................................) 
 
Dane inwestycji: 

─ nr ew. działki budowlanej.....…...………..........…....... obręb …................................................ 
 
─ ulica .....…...…..........….............…........…...…..………………………………………………… 

 
─ miejscowość Płock 

 
─ gmina Płock 

 
─ inwestor .....…...……..........................................……………………………………………….. 

 
─ szczegółowy opis zakresu odstępstwa ..........….....................…...………..........………...……... 

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

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

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

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

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

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

1. Charakterystyka obiektu  

─ opis      istniejącego      stanu    zagospodarowania        działki objętej   wnioskiem   o   odstępstwo 
oraz nieruchomości sąsiednich  

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

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

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

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

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

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



─ rodzaj zabudowy wg przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
─ opis zamierzenia inwestycyjnego i jego wpływu na środowisko lub nieruchomości sąsiednie 

…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
2. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa  
─ obiektywne przesłanki przemawiające za wprowadzeniem odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, 
w tym podanie argumentów przemawiających za uznaniem przypadku za szczególnie uzasadniony oraz przyczyn 
braku możliwości zastosowania się do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

 

 

…………………............…...…………………............…...………….........….............……………… 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
3. Propozycje rozwiązań zamiennych (rozwiązania zastępcze rekompensujące skutki wprowadzenia odstępstwa) 
 

…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
 
4. Pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych 

do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną 
konserwatorską (wydana na podstawie art. 9 ustawy – Prawo budowlane) 

 

…………………............…...…………………............…...………….........….............…..………….. 
…………………............…...…………………............…...…………..........….............…..…………. 
5. Pozytywna opinia innych zainteresowanych organów lub w zależności od potrzeb inne opinie i analizy 
 

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

 
(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej) 
 
 
 
 



W załączeniu: 
1. Projekt zagospodarowania działki / terenu **

)  1
 

2. Projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich **
)  1

 
3. Pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do 

rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną 

konserwatorską**
)
 

4. Pozytywne opinie innych zainteresowanych organów 
**)  2

 
 

5. zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości sąsiedniej, na którą może wpływać 

udzielone odstępstwo, 
**) 3

 

6. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z 

zakresu administracji publicznej, za złożenie którego opłata skarbowa wynosi 17 zł, z ustawowymi wyjątkami, 
**)

 

7. …………………............…...…………………...... 
 

8. …………………............…...…………………...... 
 

9. …………………............…...…………………...... 
 

10. …………………............…...…………………...... 
 
**) niepotrzebne skreślić 
1 Projekt zagospodarowania działki lub terenu można wykonać na aktualnej mapie do celów opiniodawczych. 
2 Innymi zainteresowanymi organami mogą być np.: Powiatowy Inspektor Sanitarny w zakresie warunków zdrowotno-sanitarnych, 

Wojewoda Mazowiecki w sprawach ochrony środowiska, Okręgowy Inspektor Pracy w kwestiach BHP i ergonomii pracy lub inne organy 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

3 Przepisy prawa nie wymagają udzielenia zgody przez przywołanych właścicieli działek sąsiednich, jednakże zgoda taka może mieć istotne 
znaczenie w postępowaniu administracyjnym o udzielenie zgody na odstępstwo. 

 
Objaśnienia:  
PRAWO BUDOWLANE 

Art. 7. 1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się: 
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 

5;  
2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia: 
1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków 

oraz związanych z nimi urządzeń;  
2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.  
3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia: 

1) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa 
- dla budynków mieszkalnych; 

2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa - dla innych obiektów budowlanych. 
Art. 8. Rada  Ministrów  może  określić,  w  drodze  rozporządzenia,  dodatkowe  warunki  techniczne,  jakim  powinny  

odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie 
stosuje się do tych budynków.  

Art. 9. 1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, o których mowa 
w art. 7. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 4 - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-
sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.  

2. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, 
udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.  

3. Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać: 
1) 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; 

2) szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 
3) propozycje rozwiązań zamiennych; 
4) pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz 

innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;  
5) w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów. 

4. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych 
warunków. 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego   ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”) Informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1; 
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu; 
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych; 
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt; 
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania; 
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku. 


