
 
 
 
 
 
         Wzór 1 

        Decyzja o prolongacie 
 

 Miejscowość, dnia ..... grudzień 2015 r. 
 

PR.5580….  
 

DECYZJA PR-    /15 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w…….. 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 1340, 

ze zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity DzU z 2013 r. 

poz. 267), w związku z wnioskiem ……. z dnia …… 2015 r. o prolongatę terminu wykonania nakazu nałożonego w pkt. 3 

decyzją PR-XXX  z 31 grudnia 2014 r. wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w X, postanawia 

się, co następuje: 

§ 1  Zmienia się ostateczną Decyzję PR-56/12 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w …… z dnia 

……. 2014 roku w ten sposób, że wyznacza się nowy termin realizacji obowiązku zawartego w pkt. 3 ww. decyzji na 

dzień ……… 2014 roku. 

 

UZASADNIENIE 

 
Decyzją PR-XXX z dnia 31 grudnia 2014 roku Komendant Powiatowy/Miejski Państwowej Straży Pożarnej w X, po  

przeprowadzeniu w dniu ……. roku czynności kontrolno-rozpoznawczych, nakazał ………. wykonanie szeregu obowiązków 

mających zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynku……. 

W dniu ……. roku złożono wniosek o zmianę terminu realizacji obowiązku nałożonego w pkt 3 ww. decyzji, motywując 

go koniecznością wykonania dodatkowego audytu ppoż. 

W związku z faktem, że pozostałe nakazy zostały wykonane oraz podjęto kroki zmierzające do realizacji pkt. 3 ww. 

decyzji postanowiono jak w sentencji. 

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w ……., 

ul. ………, 66-400 ……… za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w ……ul. ……, 66-300 ……… w terminie 

14 dni od dnia jej doręczenia. 

 
 
 
Otrzymują: 
 

1. …. 
ul. ….. 
66-320 …… 

2.  KP PSP …..– aa 
 
 
 



 
 
 

 
          Wzór 2 
                 Upomnienie 
 

 

 
          Miejscowość dnia ………………r. 
 
…………………………… 
(nazwa i adres organu) 
 
…………………………… 
(znak pisma) 

…………………………………… 
 
…………………………………… 
 
…………………………………… 
             (Dane adresata) 
 

 
 

UPOMNIENIE 
 
 

 Na podstawie art. 5 §1 pkt 1 i art. 15 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (tekst jednolity z DzU z 2012 r. poz. 1015 ze zmianami) wzywa się Pana/ią   

………………………………………………. do dobrowolnego wykonania obowiązków wyszczególnionych w pkt 

………………decyzji Komendanta Powiatowego/Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w ………………………nr ……… z dnia 

………, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego upomnienia i zawiadomienia Komendy o ich wykonaniu. 

W przypadku niewykonania wymienionych obowiązków w powyższym terminie, przeciwko zobowiązanemu zostanie wszczęte 

postępowanie egzekucyjne w administracji. 

Koszty upomnienia w wysokości ……… zgodnie z art. 15 §2 i 3 wymienionej ustawy obciążają zobowiązanego i winny być 

uiszczone w terminie 7 dni od daty doręczenia upomnienia na rzecz Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP w …………………… nr 

konta …………………. 

W razie nieuiszczenia kosztów podlegać one będą ściągnięciu w stosownym trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. 

 
                ………………………………… 
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska  

i stanowiska służbowego) 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. adresat 
2. aa 


