
Wnioskodawca                               Wieluń, dnia …................................. 

(imię, nazwisko z aktualnym adresem zamieszkania)  

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

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

Nr telefonu......................................................... 

 

Pełnomocnik 

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

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

 

 

 

W N I O S E K 

O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY 
 

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

administracyjnego, zwracam się o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, 

nr…………………………………………z..dnia ……..…………………..………..…………. 

znak:………………………….z wydanej na rzecz ……………………………………………. 

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

dla inwestycji obejmującej……………………………………………………………………… 

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

w zakresie zmiany zapisu ………………………………………………………………………. 

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

na zapis:…………………………………………………………………………………………. 

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

Do wniosku dołączam zgody stron postępowania na ww. zmianę. 

 

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

(podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miejski  

w Wieluniu Plac Kazimierza 

Wielkiego 1 

98-300 Wieluń 



 

Oświadczenia stron postępowania: 

 

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

……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres) 

 

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

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

(podpis)   

 

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

……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres) 

 

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

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

(podpis)   

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

……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres) 

 

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

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

(podpis)   

 
 

 

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

……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres) 

 

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

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

(podpis)   

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

……………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres) 

 

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

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

(podpis)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

Nr 119) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, Pl. Kazimierza 

Wielkiego 1, 98-300 Wieluń. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia warunków zabudowy bądź lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na podstawie art. 50 i 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres pięciu lat. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa a w pozostałym 

zakresie jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


