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Łask dn.


WNIOSEK  O  ZMIANĘ  DECYZJI
O  USTALENIU  WARUNKÓW  ZABUDOWY

Miejsce na pieczęć Urzędu

Wydział Urbanistyki i Planowania    Przestrzennego w Łasku
Ul. Warszawska 14     98-100 Łask

A
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby (dodatkowo adres e-mail) 


B
DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA
(proszę podać adres do korespondencji)
Imię i nazwisko 

Adres do korespondencji (dodatkowo adres e-mail)


Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. 
z 2017 r., Poz. 1257)

WNOSZĘ  O  ZMIANĘ  DECYZJI
O  USTALENIU  WARUNKÓW  ZABUDOWY
nr

z dnia





znak sprawy


C
DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI **
Rodzaj obiektu lub przewidywany sposób użytkowania obiektu lub terenu

Adres pocztowy inwestycji

Adres geodezyjny nieruchomości (obręb, numer arkusza mapy, numer działki)


D
ZAKRES WNIOSKOWANYCH ZMIAN


E
OPŁATA SKARBOWA
(wypełnia wnioskodawca zaznaczając właściwe kwadraty
i wpisując wartości w pola oznaczone kolorem białym)
wpłata opłaty skarbowej w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO BP SA na terenie Urzędu Miejskiego 
lub na rachunek bankowy Gminy Łask PKO SA 0/Łask 91124032881111000028077365
nie podlega
art. 2 ust. 1 pkt 2
budownictwo mieszkaniowe (w tym urządzenia 
i budowle z nim związane)







zwolnienie
art. 7
pkt 2
jednostki budżetowe




pkt 3
jednostki samorządu terytorialnego



załącznik cz. IV
ppkt 3
pełnomocnictwo dla małżonka, rodzeństwa ......









inne przypadki przewidziane ustawą, art.  ........


zwolnienie
załącznik cz. I pkt 53
ppkt 1
decyzja umarzająca postępowanie lub wydana w trybie szczególnym ........








kwota
zapłacona
uzupełniona
należna
zweryfikowano 
wysokość opłaty


podpis i pieczęć
	

zmiana warunków zabudowy
10 zł











	

pełnomocnictwo
17 zł x  = zł


dopłata
zwrot
	

suma opłat 
poz. 1-2
zł
........ zł
........ zł
........ zł
........ zł
dołączenie dowodu zapłaty w ciągu 3 dni
zwrot dowodu zapłaty
przelew na rachunek bankowy nr91124032881111000028077365 


kwota
data 
wpłaty
podpis i pieczęć 
osoby przyjmującej




















wysokość opłaty zostanie zweryfikowana po opracowaniu dokumentu wg przepisów ustawy o opłacie skarbowej
z dnia 16 listopada 2006 roku (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827)

F
DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:*
Ilość

zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji

	

pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

	

dowód zapłaty opłaty skarbowej

	

w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego





UWAGI:
Zmiana decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest po uzyskaniu zgody wszystkich stron postępowania.
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, zmierzający do zmiany rodzaju obiektu budowlanego wykracza poza granice sprawy administracyjnej rozstrzygniętej pierwotną decyzją 
i należy wystąpić o nową decyzję o warunkach zabudowy.



Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przez mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
	administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Łask ul. Warszawska 14, 98-100 Łask

moje dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań, których dotyczy wniosek,
moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
podanie danych jest dobrowolne,
mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych.




.............................................
czytelny podpis 
wnioskodawcy lub pełnomocnika


*        niepotrzebne skreślić
**      w przypadku inwestycji liniowej należy podać nazwy ulic (maksymalnie 5) 
          oraz dołączyć wykaz działek, przez które inwestycja przebiega 


