Łódź, dnia ……………...………… r.
…. ...................................................
(Imię i Nazwisko lub nazwa firmy)

........................................................
........................................................
(adres korespondencyjny)

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Łodzi
Zwracam się z prośbą do Pana Komendanta o wydanie zaświadczenia ze zdarzenia,
które miało miejsce w dniu: …………………..…… r. pod adresem:………………………
………………………………………………………………………………………………..
Dokonałem(-am) opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto bankowe Urzędu
Miasta Łodzi i załączam stosowne potwierdzenie do składanego wniosku.1

………………………………..
(podpis)

Odbiór zaświadczenia (należy zaznaczyć odpowiednią kratkę):

1

1.

Duplikat dokumentu proszę przesłać na email:…………………………………….

2.

Oryginał odbiorę osobiście w kancelarii komendy2

Nie dotyczy jednostek budżetowych Urzędu Miasta Łodzi.
Odbiór osobisty możliwy w dniu następnym po złożeniu wniosku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod
nr (42) 61 63 014.
2

W celu otrzymania zaświadczenia o zdarzeniu należy dokonać opłaty skarbowej na
konto bankowe Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 17 zł. W tytule wpłaty należy wpisać:
„opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP".
Dane konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:
Urząd Miasta Łodzi
Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5
90-113 Łódź
GETIN NOBLE BANK S.A. w Łodzi

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Opłaty można dokonać w następujący sposób:
1. przelewem bankowości elektronicznej
2. osobiście w oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu
Miasta Łodzi:
a. ul. Zachodnia 47
b. ul. Krzemieniecka 2B
c. ul. Sienkiewicza 5
d. ul. Piotrkowska 100
e. Al. Politechniki 32
3. osobiści w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych
na stronie internetowej www.getinbank.pl.
4. osobiście w Urzędzie Pocztowym (najbliższa placówka ul. Snycerska 1)
Wnioski o zaświadczenie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej można
składać:
1. przesyłać zeskanowany wniosek oraz potwierdzenie wpłaty (format pliku: pdf,
jpg, tif) drogą elektroniczną na:
a. email: kmpsp07@straz.lodz.pl
b. fax: 42 61 63 063
2. osobiście w kancelarii Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przy
ul. Zgierskiej 47 (wejście od ul. Flisackiej) w godz. 730 – 1530.

