Poznań, dnia

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI
O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Urząd Miasta Poznania
Wydział Urbanistyki i Architektury
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
DANE WNIOSKODAWCY

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Imię i nazwisko

Adres ( adres zamieszkania, siedziby, adres
korespondencyjny)

Adres ( adres zamieszkania, siedziby, adres
korespondencyjny)

Numer telefonu kontaktowego:

Nr telefonu kontaktowego:

Na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U.
z 2017 r., Poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

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

z dnia
znak sprawy UA

DANE IDENTYFIKACYJNE INWESTYCJI
Nazwa inwestycji określona w decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Adres pocztowy inwestycji
Miejscowość: POZNAŃ
Ul.

nr domu

nr lokalu

Adres geodezyjny nieruchomości (obręb ewidencyjny, arkusz mapy, numer działki)
1)
2)
3)

kod pocztowy

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

UWAGI:
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, postępowanie nie wymaga
ponowienia uzgodnień z innymi organami
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 wynosi - 10 zł z wyłączeniem spraw dotyczących budownictwa
mieszkaniowego
- Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
płatna na konto Urzędu Miasta Poznania
PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

*

niepotrzebne skreślić

Druk zmodyfikowano 16.07.2018

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

