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                                                                                         Nowa Ruda…………........................................

                                        WNIOSEK O ZMIANĘ TREŚCI DECYZJI

1)  O  WARUNKACH  ZABUDOWY
2)  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

          REFERAT ZAGOSPODAROWANIA
          PRZESTRZENNEGO
          Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
          Rynek 1 57-400 Nowa Ruda
     

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby  

Tel*

A DANE IDENTYFIKACYJNE  PEŁNOMOCNIKA*

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Adres siedziby  

Tel*

WNOSZĘ  O  ZMIANĘ TREŚCI  DECYZJI / ZAŁĄCZNIKA  

Decyzji  Nr z dnia

Pod nazwą:

B ADRES INWESTYCJI
Adres y inwestycji

Adres geodezyjny nieruchomości (numer działki, numer arkusza mapy, obręb)



C  ZMIANA DOTYCZY   - treści decyzji / załącznika :

1. Treść przed zmianą:

D  Treść po zmianie 

1. Treść przed zmianą:

E DO WNIOSKU DOŁĄCZAM wyszczególnienie dokumentów Ilość

1.

2.

3.

4.

5.

Uwagi:

1. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego możliwa jest po uzyskaniu zgody wszystkich stron postępowania.

2. Wniosek  o  zmianę  decyzji  ,  zmierzający  do  zmiany  rodzaju  obiektu  budowlanego
wykracza  poza  granice  sprawy  administracyjnej  rozstrzygniętej  pierwotna  decyzją
i należy  wystąpić  o  nową decyzję  o   warunkach  zabudowy lub  decyzji  o  ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

                                                                                                                                          ....................................................
                                                                                                                                            podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

                                                                                                                                       
                           
Pouczenie                                                                                                                                 
 Składając wniosek, wnioskodawca zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową w wysokości 10zł za zmianę decyzji o    
 warunkach zabudowy( zgodnie z załącznikiem do ustawy z dn. 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225
 poz.1635)  na   konto:   Gospodarczy Bank Spółdzielczy z/s w Nowej Rudzie
Nr konta     90 9536 0001 2001  0010 7868 0001
    Zgodnie z atr. 2Ust.2 cyt. ustawy, nie podlega opłacie skarbowej wydanie zmiany decyzji w warunkach zabudowy  
    w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
    Zgodnie z art.7 cyt. ustawy, zwolnione z opaty skarbowej są jedn. budżetowe i jednostki samorządy terytorialnego.    
                                                     



Oświadczenie 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogoó lnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  ( Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 ) 
wyrażam zgodę 
na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celach  kontaktowych  z  Referatem  Zagospodarowania  Przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Nowej  Rudzie.

                                                                                                                                       …………………………………………………….
                                                                                                                                                           podpis osoby ,która wyraziła zgodę

 Klauzula informacyjna 
    
Zgodnie  z  art.  13 ogólnego rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych z  dnia  27 kwietnia  2016 r.  (Dz.  Urz.  UE L 119 z
04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Nowa Ruda z siedzibą ul. Rynek 1  57-400 Nowa
Ruda

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:

- Art. 6 ust. 1 lit. a , c , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych     
  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.;    
- ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   
   (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze 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 do chwili realizacji zadania do którego dane osobowe zostały zebrane a
nastepnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 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.

*Prawo żądania od administratora  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  nie jest
możliwe jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się z przepisu prawa. 


