
 Jastrząb, dn..............................  
...............................................................  

Nazwisko i imię  

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

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

Adres  

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

Nr telefonu  

Urząd Gminy Jastrząb 

               Stanowisko d/s Budownictwa  

                                                                                          i Planowania Przestrzennego  

                                                                                                   Pl. Niepodległości 5 

                                                                                                  26-502 JASTRZĄB 
 

Wniosek 

o zmianę decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
 

Zwracam się z prośbą o zmianę ostatecznej decyzji nr:……… znak:……………. 

z dnia……………………. ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji 

polegającej na:  

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

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

na działce nr ewid. ...........................w m-ci..............................................................................................  

w części dotyczącej…………………………………………………………………………………….  

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

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

Uzasadnienie  

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

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

 

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

                                                                                    (podpis czytelny wnioskodawcy) 

 

 

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*  

1. załącznik nr 1 do wniosku o zmianę decyzji - pisemna zgoda (zgody) stron postępowania na zmianę decyzji 

2. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy 

3. dowód zapłaty opłaty skarbowej 

4. inne 

5. informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna (RODO). 
UWAGI: 

Zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może nastąpić po łącznym spełnieniu 

warunków: 

- postępowanie w sprawie prowadzone jest w tym samym stanie prawnym i faktycznym 

- uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich stron postępowania 

- zakres zmian nie przekracza sprawy pierwotnej, zmiana decyzji mieści się w zakresie analizy urbanistycznej 

przeprowadzonej na potrzeby pierwotnego rozstrzygnięcia, postępowanie nie wymaga ponowienia uzgodnień z innymi 

organami. W przypadku braku spełnienia jednej z przesłanek, należy złożyć nowy wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

........................................................ 
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 (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1044 

ze zm). Potwierdzenie dokonanej opłaty należy dołączyć do wniosku.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu w sprawach budownictwa mieszkaniowego.  

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

Oświadczenia stron postępowania: 

 

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko ) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

 

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

 

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko ) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

 

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

 

Ja ....................................................................................................................  

(imię i nazwisko ) 

 

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

 

...................................................... 
(podpis)   

 

 



Załącznik nr 5 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA  DANYCH  

OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna  (RODO) 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jastrząb reprezentowana przez 

Wójta ( Plac Niepodległości 5 , 26-502 Jastrząb, Telefon: 48 628 48 60). 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 

realizacji ustawowych zadań urzędu wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2018.1945)  

w szczególności art. 50; 51 ust.1 pkt.1 i 2; 54; 59; 60 ust.1, 1a,4; 63 ust.5; oraz art. 104; 155; 

28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz.U.2017.poz.1257 ze zm.), którym jest rozpatrzenie wniosku o ustalenie (przeniesienie 

lub zmianę) warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego i wydanie rozstrzygnięcia (decyzji)  w takiej sprawie/na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c i e – RODO. 

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Urząd Gminy Jastrząb; strony postępowania 

administracyjnego; podmiot  któremu Administrator powierzył opracowanie projekt w/w 

decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym; 

organy uzgadniające projekt decyzji na postawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu                      

i  zagospodarowaniu przestrzennym; operator pocztowy oraz inne podmioty jeżeli będzie 

wynikało to z przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  

w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo 

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa 

danych. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (kodeks 

postępowania administracyjnego). Ponadto dane osobowe mogą być zbierane od stron 

postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów informatycznych  

do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełnienia 

przez Administratora obowiązku prawnego wskazanego w pkt. 2 (wszczęcia i prowadzenia 

sprawy z Pani/Pana wniosku w celu wydania decyzji lub uniemożliwi stronie zapewnienie 

czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego). 

 

 

 

 

 

………………………………………… 
podpis 

 
 


