
GP.6730…………..20…… 

 

 

................................................................ 
(imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

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

................................................................ 
 (dokładny adres wnioskodawcy) 

 

Telefon …………………………………………………… 

 Burmistrz Stawiszyna 
 

                                             W N I O S E K 

O ZMIANĘ DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY 
 

 

Zwracam się z prośbą o zmianę decyzji z dnia …………………………………..………..…...… 

znak…………………..…………………………………………………………………..…….….. 

Ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: 

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

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

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

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

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

Na nieruchomości składającej się z działek o numerach …............................................................. 

położonej w miejscowości…………….……..……………………………………………………. 

przy ul………….………………..… ., gm. Stawiszyn, obręb…………………………….............  

Funkcja terenu…………………………………………………………………..………………… 
(funkcja mieszkaniowa, produkcyjna, handlowa, usługowa, magazynowa, rolnicza, biura itp.) 

 

W następujący sposób: 

 Na stronie….. wiersz……o brzmieniu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

Powinien otrzymać brzmienie: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………..… 

 Na stronie….. wiersz……o brzmieniu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

Powinien otrzymać brzmienie: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 



 

 

 Na stronie….. wiersz……o brzmieniu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

Powinien otrzymać brzmienie: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 Na stronie….. wiersz……o brzmieniu: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….... 

Powinien otrzymać brzmienie: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

......................................................                                            ……………………………………… 
(miejscowość, data)                                                                                                                     (podpis) 

                          

 

 
Pouczenie: 

W przypadku występowania stron w postepowaniu wydania pierwotnej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

należy dołączyć do powyższego wniosku  pisemną zgodę stron na przedmiotowa zmianę (patrz załącznik nr 1) 

 

Składając wniosek, wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł. za zmianę decyzji  

o ustaleniu warunków zabudowy  (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dn. 16.11.2006r. o opłacie skarbowej- Dz. U. 

2015r. poz. 783 ze zm.) Opłatę uiszcza się w kasie tut. Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn lub przelewem na konto Bank 

Spółdzielczy w Pleszewie Oddział Stawiszyn  nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005. Potwierdzenia dokonanej opłaty 

dołącza się do wniosku. 

Zgodnie z art.2 ust.2 cytowanej wyżej ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej wydanie zmiany decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy w sprawach budownictwa mieszkaniowego. 
 

 



Załącznik nr 1 do wniosku o zmianę decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy 

    

       

  Stawiszyn, dn. ………………………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………………….. 

legitymujący(a)  się DO……………………………………………………….…………………..................... 

zamieszkały……………………………………………………………………………………………………. 

oświadczam, że jestem właścicielem(ką) działki nr ……………………….…. położonej                                                  

w  

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

Jednocześnie oświadczam, że  wyrażam zgodę na zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z 

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

W sprawie: 

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

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

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

………………………………………………………………………………….…… 

W zakresie:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

……………………………………………… 

                               (podpis) 


