
                          Września, dnia .....................................
WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY: PEŁNOMOCNIK:

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

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

(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej) (imię i nazwisko)

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

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

(adres zamieszkania, siedziba, adres do korespondencji) (adres zamieszkania, adres do korespondencji)

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

(nr telefonu kontaktowego, e-mail) (nr telefonu kontaktowego, e-mail)

Burmistrz Miasta i Gminy Września
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września 

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

WNOSZĘ O ZMIANĘ DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY/ LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO*

nr z dnia

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI

Nazwa inwestycji określona w decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ZAKRES WNIOSKOWANYCH ZMIAN
z obecnych zapisów w decyzji:

na zapisy o nowym brzmieniu:

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM:* Ilość

1. zgoda wszystkich stron postępowania na zmianę decyzji

2. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy

3. dowód zapłaty opłaty skarbowej

4. inne
1

UWAGI:

1
*niepotrzebne skreślić bądź wpisać „nie dotyczy”



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

W przypadku braku spełnienia jednej z przesłanek, należy złożyć nowy wniosek o ustalenie 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Opłata skarbowa :

- Opłata skarbowa za zmianę warunków zabudowy -10 zł 
- Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

Opłaty skarbowe należy uiścić na następujący numer rachunku bankowego:
Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września 
68 9681 0002 0011 1474 0179 5820 

Data oraz czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
do działania w jego imieniu

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 2016, nr 119, s. 1) zwanego
dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września z siedzibą w Urzędzie Miasta
i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2)  kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  we  Wrześni:  e-mail:  iod@wrzesnia.pl,  tel.
616404172,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
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  w  czasie  określonym  przepisami  prawa,  zgodnie  z jednolitym
rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,
6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  ustawodawstwem  jest  obligatoryjne,  a w pozostałych
przypadkach ma charakter dobrowolny,
9) Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, gdy wymagają
tego przepisy prawa.
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*niepotrzebne skreślić bądź wpisać „nie dotyczy”


