
                                                                                                        Andrespol,  dnia  …………………… 

……………………………………………… 
(nazwisko i imię inwestora lub nazwa wnioskodawcy) 

……………………………………………..    
(adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy) 

……………………………………………             
(nr telefonu) 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Andrespol 

                                                                                             ul. Rokicińska  126 

                                                                                                     95-020  Andrespol 

                                       

                                  W n i o s e k     o     z  m i a n ę    d e c y z j i 
 
   o  ustaleniu    warunków  zabudowy*  /    o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu   publicznego*  
 
 

      Zwracam   się   o   zmianę    decyzji    o  ustaleniu   warunków  zabudowy*   o    ustaleniu  

lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego * nr…………………znak:…………………….……   

z  dnia………………wydanej  na  rzecz:………………………................................................  

w zakresie.................................................................................................................................... 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
 

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

*niepotrzebne skreślić 

 
Załącznik  nr 1: 
-pisemna zgoda (zgody) stron postępowania na zmianę decyzji 
 



 
Załącznik nr 1 do wniosku o zmianę decyzji. 
 
 
Oświadczenia stron postępowania: 
 
 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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

 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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

 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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

 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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

 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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

 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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

 
Ja .................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko lub nazwa strony) 

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

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



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Andrespolu przy ulicy 
Rokicińskiej 126, 95-020 Andrespol, tel. 42 213 24 40, e-mail: ug@andrespol.pl, 
jest Wójt Gminy Andrespol.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Urzędu Gminy w Andrespolu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Andrespolu za pomocą 
adresu iod@andrespol.pl. 

3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Andrespol - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
a) wypełnienia ustawowych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora; 
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wójtem Gminy Andrespol 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Andrespol. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164) i przepisami 
wykonawczymi do ustawy. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do 

ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO1), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia 
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
…………………………………………. 

(data i czytelny podpis) 
 
 
 

                                                 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L 2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L 2018.127.2) – nazywanego dalej RODO 


