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……………………………………………                                       Zębowice,  ……………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Dane wnioskodawcy-imię i nazwisko. adres . nr telefonu 

 

Wójt Gminy Zębowice 

 

Wniosek  

o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 

 

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

wnoszę o zmianę decyzji o warunkach zabudowy Nr  …………………………………….  wydanej w dniu 

……………………  dla działki/działek o nr ewid. ………………………..obręb……………………………….  

położonej/położonych w miejscowości ………………………………. 

Wnioskuję o zmianę decyzji  

 z zapisu:  

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

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

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

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

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

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

na zapis: 

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

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

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

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

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

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

 

……………………………………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

Załączniki: 
1. kopia decyzji o warunkach zabudowy 

2. zgoda wszystkich stron na zmianę decyzji (oświadczenia) 

3. opłata skarbowa – 10 zł na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy 39 8909 1029 2002 0000 2437 0001. 
4.  Potwierdzenie dokonanej opłaty dołącza się do wniosku. 

Opłacie nie podlegają sprawy budownictwa mieszkaniowego. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam  

się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych . 

 

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

 data i podpis osoby składającej oświadczenie 
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Załącznik do wniosku o zmianę decyzji 

Oświadczenia stron postępowania: 

 

Ja ....................................................................................................................................  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

 

 

Ja .......................................................................................................................... ..........  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

 

 

Ja .......................................................................................................................... ..........  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

 

 

Ja ....................................................................................................................................  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   
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Ja .......................................................................................................................... ..........  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

 

 

Ja .......................................................................................................................... ..........  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

 

 

Ja ................................................................................................................................ ....  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

 

Ja ....................................................................................................................... .............  
                             (imię i nazwisko lub nazwa strony) 

zamieszkały/a ……………………………………………………………………………. 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę w/w decyzji w/w zakresie. 

 

...................................................... 

(data i podpis)   

 

  

 

 

 


