Bydgoszcz, dnia ........................................
…………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
…………………………………………
(ulica) (nr domu) (nr mieszkania)
…………………………………………
(kod pocztowy) (miejscowość)
…………………………………………
(seria i numer dowodu osobistego)
…………………………………………
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej
Proszę o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych straży pożarnej, które miały miejsce
w dniu .......………...………...., około godziny …….......…,
przy:.………………………………………… w miejscowości ……………………….
(miejscowość)

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

* □ - pożar:
…………………………….................................………………………………………………………...
(wpisz - np.: w lokalu mieszkalnym nr, w piwnicy - nr pomieszczenia piwnicznego, poddasza, samochodumarka, model pojazdu i nr rejestracyjny, hali, magazynu, inne),

lub
* □ - miejscowego zagrożenie:
…………………………………................................………………………..……………......................
(wpisz - np.: wypompowywanie wody z piwnicy, usuwanie złamanego drzewa, kolizja drogowa - marka, model
pojazdu i nr rejestracyjny, inne)

Zaświadczenie jest mi niezbędne w celu …………………………...........................................................
(wpisz - np.: przedłożenia firmie ubezpieczeniowej, ADM, Pomocy Społecznej)

Do wniosku dołączam potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł**
Zaświadczenie odbiorę:
□Osobiście
□Proszę przesłać na adres……………………….…………………………….…….………………….

…………………….............…………….
(podpis osoby składającej wniosek)
* Zaznaczyć właściwe.
1) Wniosek można złożyć:
a) osobiście w sekretariacie KM PSP Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4
b) listownie na adres: Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy, ul. Dąbrowskiego 4, 85-158 Bydgoszcz
2) Zaświadczenie wydaje się w 1 egzemplarzu.
**

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) wydane zaświadczenie na
wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej [ 17 zł].
Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia w związku ze świadczeniami socjalnymi, w sprawach załatwianych na
podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
Opłata skarbowa, o której mowa powyżej [17 zł], powinna zostać uiszczona na konto Urzędu Miasta w Bydgoszczy –
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych [52 1240 6960 3892 1000 0000 0000], tytułem wydanie zaświadczenia PSP. Oryginał
dokumentu potwierdzającego uiszczenie powyższej opłaty powinien być dołączony do niniejszego wniosku w dniu jego
złożenia.

