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

……............................dnia..............................

(imię i nazwisko lub nazwa firmy)

.....................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba firmy)

.....................................................................
(nazwa seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)

....................................................
(nr telefonu kontaktowego )

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Mińsku Mazowieckim
ul. Warszawska 120
05-300 Mińsk Mazowiecki
Wniosek

dot.: wydania zaświadczenia o zdarzeniu

Proszę o wydanie zaświadczenia dotyczącego zdarzenia 1) ................................................................
(nazwa zdarzenia)

.............................................................................................................................................................
mającego miejsce w ............................................................................................................................
(adres miejsca zdarzenia)

..................................................................................w dniu................................................................
(data zdarzenia)

Właścicielem obiektu jest....................................................................................................................
Zamieszkały/a......................................................................................................................................
W wyniku zdarzenia zniszczeniu uległo następujące mienie..............................................................
.............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
______________________________________________________________________________
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich
danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa seria i numer dokumentu stwierdzającego
tożsamość, nr telefonu kontaktowego, przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku
Mazowieckim w celu wydania zaświadczenia o zdarzeniu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego
Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia
na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

...................................................
(podpis)
1)

w przypadku pożaru należy wpisać – np.: pożar w lokalu mieszkalnym, w piwnicy, na poddaszu itp. Przy pożarze samochodu należy
podać markę, model i numer rejestracyjny pojazdu. W przypadku miejscowego zagrożenia należy wpisać – np.: miejscowe
zagrożenie – wypompowywanie wody z piwnicy, usuwanie złamanego drzewa, kolizja drogowa itp. W przypadku kolizji drogowej
lub innych zdarzeń w których uszkodzeniu uległy pojazd należy podać jego markę, model i numer rejestracyjny.

Informacje na temat wydania zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział
jednostki straży pożarnej.
Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w
terminie 7 dni od daty dostarczenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
W celu otrzymania zaświadczenia należy:
1. Dokonać wpłaty1) w wysokości 17 zł w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul.
Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub na konto UM Mińsk Mazowiecki tytułem
wydania zaświadczenia z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku
Mazowieckim. Nr konta: 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030
2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia, w którym brały udział jednostki
straży pożarnej. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 120, 05-300 Mińsk
Mazowiecki lub na stronie internetowej KP PSP w Mińsku Mazowieckim – www.strazminsk.pl
3. Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty1) opłaty skarbowej należy dostarczyć osobiście
lub listownie do Wydziału Operacyjnego lub Sekretariatu KP PSP w Mińsku Mazowieckim ul.
Warszawska 120, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
4. Osoba zgłaszająca się w celu otrzymania zaświadczenia powinna zgłosić się osobiście wraz z
dokumentem stwierdzającym jej tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport).
1) Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) z opłaty
skarbowej zwolnione są osoby, które przy składaniu wniosku o wydanie zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży
pożarnej przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy
z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2018 r., poz. 999 z późn. zm.) sądy, prokuratura, Policja
oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeniowy wykonywanych i w celu
ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie
sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz
wysokości odszkodowania lub świadczenia.

