
…………………………………………. 

(miejscowość i data)     

BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH  

           ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne 

 

WNIOSEK  

O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 

Wnioskodawca: 

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

……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji oraz adres i telefon) 

 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) wnoszę o zmianę decyzji                    

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj inwestycji określony w decyzji o warunkach zabudowy) 

wydanej przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych w dniu………………………………………………… 

znak:……………………………………………………………………………………………………... 

Która ma być realizowana na działce/działkach o nr ew.: 

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

…………………………………………………………w miejscowości……………………………… 

Zmiana decyzji ma obejmować następujący zakres: 

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

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

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

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

Uzasadnienie wniosku o zmianę: 

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

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

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

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

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.,                      

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. 

Urz. UE L 119/1). wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zadania objętego 

przedmiotowym wnioskiem przez Administratora Danych Osobowych - Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ul. Mikołaja 

Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne. 

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 
 

……………………………………………….. 

                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 



Załączniki: 

1. Kserokopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy. 
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za zmianę decyzji w wysokości 10 zł (zwolnione z opłaty                   

są decyzje ustalające warunki zabudowy dla budownictwa mieszkaniowego). 
WAŻNE: Do zmiany decyzji o warunkach zabudowy niezbędne jest złożenie oświadczeń 
wyrażających zgodę na zmianę decyzji przez wszystkie strony postępowania ze stwierdzoną 
własnoręcznością podpisu. 


