…............................………………………………
(miejscowość, data)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Żwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Wnioskodawca:

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
(dane Inwestora - nazwa firmy, adres siedziby / imię i nazwisko,
adres zamieszkania)
NIP: ……………………………………………………………
REGON: ………………….……………………………………
Telefon kontaktowy: ………………….………………………
Adres e-mail: ………………….………….……………………

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY
NA ZASTOSOWANIE RECYRKULACJI POWIETRZA W BUDYNKU OPIEKI
ZDROWOTNEJ (PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO)
Na podstawie § 151 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.) zwracam się z prośbą
o wyrażenie zgody na zastosowanie recyrkulacji powietrza w zakładzie opieki zdrowotnej
(w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego – zgodnie z art. 218 ust. 2 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)
…………………………..……………………………………………………………………….
zlokalizowanym w ...……………………………………………………………………………
przy ul………………………………………………….………………………………………..
……………………………….….
(podpis Inwestora / pełnomocnika1)

Załączniki:
1. Projekt budowlany lub koncepcja rozwiązania instalacji wentylacji w obiekcie. W przypadku
występowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie recyrkulacji będącej wynikiem pracy
lokalnej instalacji chłodzenia powietrza ( instalacja klimatyzatorów ) należy, oprócz powyższego,
przedstawić w sposób graficzny propozycję lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.
2. Informacja dotycząca rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych w obiekcie ze szczególnym
uwzględnieniem pomieszczeń, w których przewiduje się zastosowanie recyrkulacji powietrza.
3. Informacja o możliwości występowania w wentylowanych pomieszczeniach: emisji substancji
szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych zapachów, czynników biologicznych, w tym bakterii
chorobotwórczych. W przypadku występowania czynników biologicznych, należy podać do której
grupy zagrożenia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716 z późn. zm.)
są one zaliczane.
4. Uzasadnienie zastosowania recyrkulacji.
5. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Inwestora przed Państwową Inspekcją Sanitarną –
w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
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