
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl  

Cel wykorzystania: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie narusza to praw i wolności 

osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. 

Polityka prywatności: www.niebylec.pl oraz www.bip.niebylec.pl, zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”. 

..............................................................                                                             ........................, dnia.................................... 

 (nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy) 

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

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

(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy)       Wójt Gminy Niebylec 

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

(nr telefonu) 

 

W N I O S E K 

o zmianę decyzji o warunkach zabudowy 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwracam się o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, 

znak: IP…………………………..…… z dnia……….……………………………, wydaną na rzecz 

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

w zakresie: …………………………………………………………………………………………… 

z zapisu:……………………………………………………………………………………… ………. 

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

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

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

Dane inwestycji: 

Rodzaj inwestycji: …………………………………………………………………………………… 

Adres geodezyjny nieruchomości: ……………………………………………………………....…... 

 

 

UZASADNIENIE 
 

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

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

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

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

 

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

                                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 
 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenia stron postępowania o zgodzie na zmianę decyzji 

2. Prawomocna decyzja o warunkach zabudowy 



INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl  

Cel wykorzystania: wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym. Przysługujące prawa: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. Uwaga: jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od ich właściciela, prawo dostępu do danych przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy nie narusza to praw i wolności 

osoby, od której dane te pozyskano. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. 

Polityka prywatności: www.niebylec.pl oraz www.bip.niebylec.pl, zakładka „Ochrona danych osobowych (RODO)”. 

 

Oświadczenia stron postępowania: 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

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

 

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

 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

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

 

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

 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

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

 

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

 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

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

 

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

 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

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

 

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

 

 

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

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) 

 

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

 

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


