………..……………………dnia:………………..

PZ.5563.………….............................
(znak sprawy – wypełnia adresat)

(miejscowość i data sporządzenia wniosku)

………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy – przedstawiciela organizatora)

………………………………………………………………………………
(adres korespondencyjny)

…………………………………………………………………………….
(numer telefonu kontaktowego)

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski ul. Piłsudskiego 58
W związku z organizacją imprezy masowej pod nazwą:
……………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa imprezy masowej)

w budynku (na terenie)………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………... .
(adres budynku lub terenu w tym: ulica, numer domu, miejscowość, gmina, nr ewid. działki, właściciel)

Proszę o wydanie opinii w trybie Art. 25 ust. 1 pkt 2, Ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.).
Poniżej przedstawiam dane dotyczące obiektu (terenu):
1. Rodzaj i przeznaczenie obiektu (należy zaznaczyć właściwy wariant)
□ administracyjno-biurowy
□ handlowo-usługowy
□ produkcyjno-magazynowy
□ gospodarczy
□ zamieszkania zbiorowego (hotel, internat, pensjonat itp.)
□ inny (mieszkalny jedno- i wielorodzinny, teren, itp.)……………………………………………
2. Ilość osób, jaka może uczestniczyć w imprezie:………….. .
3. Organizator imprezy:……………………………………………………………………………………
4. Kierownik do spraw bezpieczeństwa: …………………………………….. .
5. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia opracowana przez
następująca
osobę
(imię
i
nazwisko,
posiadane
upr.):…………………………………………………………………………………………………….
6. Zastosowanie systemu rejestracji obrazu (tak/nie) …………………………
7. W obiekcie (terenie) zastosowane zostały następujące urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice:
□ hydranty wewnętrzne
□ przeciwpożarowy wyłącznik prądu
□ system sygnalizacji pożarowej (SSP)
□ systemy oddymiające
□ dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)
□ stałe urządzenia gaśnicze ( trwale związane z budynkiem np.: tryskacze, zraszacze itp.)
□ inne ……………….……………………………………………………………………..
(określić jakie)

□ nie zostały zastosowane żadne urządzenia przeciwpożarowe.
□
……………………………
(podpis)

Do wniosku należy dołączyć dokumentację opisaną w Art. 25 ust. 2 i Art. 26 ustawy jak wyżej. Instrukcja
postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia winna być opracowana zgodnie
z Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U z 2009 r. nr 135, poz. 1113).

