Ojrzeń, ........................................
(data)

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
(imię i nazwisko / nazwa, adres, tel. kontaktowy)
odbiór osobisty*
wysyłka pocztą*

WÓJT GMINY OJRZEŃ
ul. Ciechanowska 27
06- 456 Ojrzeń
WNIOSEK
zmiana decyzji o warunkach zabudowy
Proszę o zmianę decyzji o warunkach zabudowy Nr ...................................................... z dnia
............................................., znak sprawy: .........................................................., wydanej dla
planowanej inwestycji: ...............................................................................................................
...................................................................................................................................................,
na działce/działkach o nr ewid. ...................................., położonej w miejscowości/obrębie
……….................................................................. gm. Ojrzeń.
Zmiana zapisów z: „....................................................................................................................
...................................................................................................................................................”
na: „.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................",
z powodu: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
ZAŁĄCZNIK:
1. kopia ww. decyzji o warunkach zabudowy
2. zgody wszystkich stron postępowania na zmianę ww. decyzji .............egz.
3. kopia dowodu opłaty skarbowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Ojrzeń, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
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, w zakresie oznaczonym w składanym wniosku i
załączonych dokumentach.

.............................................................
(czytelny podpis)
Opłaty skarbowe:
- opłata za decyzję: 10 zł
- opłata za ewentualne pełnomocnictwo: 17 zł
Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Z 2021r., poz. 1923 ze zm.).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową dokonuje się na konto
bankowe Urzędu Gminy Ojrzeń - Nr 35 8230 0007 0017 2651 2000 0001
* właściwe zaznaczyć „x”

ZAŁĄCZNIK do wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Oświadczenie
(zgoda Strony na zmianę decyzja o warunkach zabudowy)

Ja ……........................................................................................................................................
(imię i nazwisko Strony lub jego Pełnomocnika)

...................................................................................................................................................,
(adres)

legitymująca/y się dowodem osobistym: ...................................................................................,
(seria i nr dowodu)

oświadczam, że wyrażam zgodę na zmianę decyzji Wójta Gminy Ojrzeń o warunkach
zabudowy Nr .......................................... z dnia ................................................., znak sprawy:
..........................................................., wydanej dla planowanej inwestycji: ..............................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................,
na działce/działkach o nr ewid. ..............................................................................., położonej
w miejscowości/obrębie ………............................................................................... gm. Ojrzeń,
z: „...............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................”
na: „.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................".

Ojrzeń, dnia ................................

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

