Urząd Miejski
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp.
tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017
www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl

Grodzisk Wielkopolski, dnia ………………………………roku

………………………………………..
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………...
(ulica)

………………………………………..
(miejscowość)

………………………………………..

BURMISTRZ
Grodziska Wielkopolskiego

(tel. kontaktowy )

WNIOSEK
o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735
ze zm.), zwracam się z prośbą o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy znak:
UGN………………………………….…………… z dnia……..……………….…. dla przedsięwzięcia polegającego
na……………………....……………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
na terenie działki nr …….………..………………… położonej w miejscowości
…………………………………………………………….….., przy ul. ……………………………………………………………
Zmiana dotyczy:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie zmiany decyzji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:


Oświadczenie stron postępowania o zgodzie na zmianę decyzji

1.Opłaty:
Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 10zł za zmianę decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – Dz.U.
z 2018r., poz. 1044 ze zm).
(wpłacać na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub
w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.)
2. Zgodnie z art. 155 k.p.a. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają
się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przedstawioną poniżej zmianę decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy wydanej przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, dnia
znak: UGN.……………………………., dla inwestycji polegającej na

…………………………….……. ,

……………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

na terenie działki nr
ul.

………………………,

położonej w miejscowości……..…………….………….. przy

……………………………………

Zmiana dotyczy:
1.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

4.

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, przewidującego karę
pozbawienia wolności, za zeznanie nieprawdy lub zatajenia prawdy, oświadczam, że informację zawarte
we wniosku, są zgodne z prawdą oraz, że jestem stroną ww. postępowania administracyjnego.
…………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
Lp.
1.

imię i nazwisko

adres zamieszkania

data i podpis

2.
3.
4.
5.
6.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego z siedzibą w Grodzisku
Wlkp. (62-065) przy ulicy Stary Rynek1. Z administratorem można skontaktować się mailowo:
grodzisk@grodzisk.wlkp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@grodzisk.wlkp.pl.
Dane przetwarzane są dla celów związanych z rozpatrzeniem wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli
informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej www.grodzisk.wlkp.pl w
zakładce: „Ochrona danych osobowych”.

